DICIONÁRIO DE MÁXIMAS E REFLEXÕES
COLIGIDAS E ORGANIZADAS POR
JOSÉ OLYNTHO FILHO
A
Abade
Um homem que do que canta janta. Provérbio espanhol.
Abandono
Há um só meio seguro de abandonar u’a mulher: – é ser
abandonado por ela. Étienne Rey
Consolamos-nos com o abandono de alguém que nos seja
querido, porque chegamos a deixar de amá-lo, mas nunca nos
consolamos da sua morte, porque depois de morto, ainda o
amamos. Comtesse Diane, l829-l899, escritora francesa, célebre
pelas coletâneas de aforismos.
Abarcar
Não queira abarcar o mundo, de uma vez. Até o sol divide em
metades. P.C.Vasconcelos Jr.
Abastança
Na abastança não te esqueças de dar.Emmanuel
Abelhas
Mais vale uma abelha voando do que duas abelhas na mão.
Provérbio
Imite as abelhas: vá às rosas, deixe os espinhos. P.C.Vasconcelos
Jr.
Pequena é a abelha entre os animais voláteis, / contudo o seu fruto
é o primeiro em doçura. Jesus de Sirac, Jerusalém, Palestina. –
Séc. III a II a.C. Eclesiástico 11: 3.
A abelha é mais estimada do que os outros animais, não porque
trabalhe, mais porque trabalhe para os outros. São João
Crisóstomo.
A abelha pequenina fabrica o mel que alivia o doente. Emmanuel
Abnegação
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Viver para outrem não é apenas a lei do dever; é também, a lei da
felicidade. Comte.
O coração que cultiva a caridade e o amor é flor cheia de aromas,
cheia de viço e frescor.Casimiro Cunha.
O que mais contribui para nos fazer felizes é contribuirmos para a
felicidade dos outros. I. Bottach –Escritor e ensaísta francês, Séc.
XIX.
Nosso bem-estar, segurança e tranqüilidade dependem das que
criamos ao redor de nós. José Olyntho
Não sei dizer a bênção que merece/ Aquele que ante o bem jamais
recua/ E cantando, gentil, seu mal esquece, / Para embalar a dor
que não é sua. José Lannes
É tão fácil recomendar a abnegação de nós mesmos; como
repugnante à natureza executá-la. Marquês de Maricá
Aberrações
De todas as aberrações sexuais a mais singular talvez seja a
castidade. Rémy de Gourmont, escritora francesa.
Aberturas
Necessário abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a
existência ao trabalho, o passo ao bem, o verbo à fraternidade.
Não só isso.
Imperioso abrir igualmente o livro edificante ao estudo, a bolsa à
beneficência, a capacidade à cooperação e o caminho à
hospitalidade.Emmanuel - F.C. Xavier
Aborrecimento
Há pessoas tão aborrecidas que nos fazem perder um dia inteiro
em cinco minutos. Jules Renard
Marque todos os seus aborrecimentos para uma determinada meia
hora: digamos, por volta do meio-dia ou outra qualquer. Depois
tire uma soneca durante esse período.
Aborto
Todo mundo a favor do aborto já nasceu.
Absolutismo
Não há homem que não deseje ser absoluto, aborrecendo
cordialmente o absolutismo em todos os outros. Marquês de
Maricá
Abstinência
Abstinência – Alimento do amor. Celt, humorista inglês.
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De todas as taras sexuais, não existe nenhuma mais estranha do
que a abstinência. Millôr Fernandes
Abstêmio: pessoa fraca que se rende à tentação de negar um
prazer a si próprio. Ambrose Bierce
As armas invencíveis da virtude são resistência às tentações e
abstinência de prazeres proibidos. Marquês de Maricá
Abstrações
São os termos abstratos os que nos têm levado a inumeráveis
erros, e suscitado terríveis divergências nas opiniões dos homens;
um dicionário destinado somente a defini-los com exatidão seria
de grande beneficio à humanidade.Marquês de Maricá
Absurdo
Qualquer opinião contrária à nossa. Ambroise Bierce, l842-l912,
Ensaísta e historiador americano.
Os maiores absurdos e disparates com o nome de mistérios têm
sido admitidos e acreditados pelos homens em todos os séculos e
idades.Marquês de Maricá
Homem absurdo é o que não muda. Barthélemy
É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. Ana Cristina
Cezar
Os talentos, enaltecidos ao coronal do apostolado literário,
declaram, às vezes, o absurdo com uma hombridade quase
ridícula. Camilo.
Não há absurdo que não tenha sido aprovado por algum filósofo.
Cícero
Abuso
O que abusa de um líquido não se mantém sólido muito tempo.
Saint Beuve
Os abusos como os dentes, nunca se arrancam sem dores. Maricá
Os abusos inevitáveis são leis da natureza. Vauvenargues
Antes de atacar um abuso, dever-se ver se é possível arruinar-lhe
os alicerces. Vauvenargues
O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do
gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se,
quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe
deu por guia e, quanto maiores forem os seus excessos, tanto mais
preponderância confere o homem à sua natureza animal sobre a
sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda, a
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morte, que resultam do abuso, são, ao mesmo tempo, o castigo à
transgressão da lei de Deus. Allan Kardec
A exaustão corrige os abusos. Emmanuel
Não só não ame abusando, mas nem usando. P. C. Vasconcelos
Jr.
Os abusos, que destroem as boas instituições, têm o privilégio de
fatal de fazer subsistir as más. J.Dinis.
Academia
A Academia Brasileira de Letras se compõe de 39 membros e 1
morto rotativo.Millôr Fernandes
Influência da Academia - É muito comum observar-se uma
influência negativa exercida pelos “bancos escolares”em geral e
que diz respeito à sensação de superioridade, vaidade e
arrogância que acomete os aprendizes, que se sentem superiores
aos que não os freqüentaram. “A inteligência incha”. Já notava o
apóstolo Paulo em sua época. José Olyntho
Ação
A sensação parece acompanhar a ação, mas na realidade, ação e
sensação andam juntas; e regulando a ação, a qual está sob o mais
completo controle da vontade; podemos indiretamente regular a
sensação, que o não está. Deste modo, o soberano caminho para o
bom humor, se o nosso foi perdido, é proceder alegremente,
agindo e falando como se o bom humor já estivesse lá...William
James.
Atuar é uma atividade guiada para fora. Escrever, para dentro.
Mas as duas são um tipo de performance. Joyce Carol Oates,
escritora americana.
É já fazer uma boa ação a tentativa de praticá-la. Sterne
Só as ações dos justos/ têm doce aroma e florescem em meio à
poeira. James Shirley, l596-l666, dramaturgo inglês.
A verdadeira fidalguia é a ação./ O que fazeis, isso sois, nada
mais. Padre Antônio Vieira l608-l697, missionário português.
Os pequenos atos que se praticam são melhores que todos aqueles
que se planejam. George C. Marshall, general americano.
A melhor maneira de alcançar o autoconhecimento não é pela
contemplação, mas pela ação. Goethe
Os homens fariam muitas coisas se não julgassem tantas coisas
impossíveis. Malesherbes
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As ações de cada pessoa são boas ou más consoante a maneira
como as outras as conceituam. Camilo C. Branco
Quem mais se agita menos age. A. Graf
Muita vez, o único jeito de agir é agüentar.P.C.Vasconcelos Jr.
É já fazer uma boa ação a tentativa de praticá-la. Sterne
Executa cada ação como se fosse a última de tua vida. Marco
Aurélio
Os amores sem ação são como uma função de fogos de artifício
em noite de chuva: apagam-se. Janer
A meditação é um luxo, ao passo que a ação é necessária.
Bérgson
Dirige todas as tuas ações e todos os teus pensamentos como se
tivesses de morrer hoje. Thomaz de Kempis
Querem saber o que os homens pensam? Não ouçam o que dizem:
observem o que fazem. Alexandre I. da Rússia.
Alegria é vida sã, /A conquistar sem demora./Não deixes para
amanhã /Aproveita agindo agora.
Quem o Bem semeia – astuto/ Na alegria que o invade/ Já
prelibou o futuro/ De sua felicidade. José Olyntho
A melhor maneira de alcançar o autoconhecimento não é pela
contemplação, mas pela ação. Goethe
A ação é o fruto correto do conhecimento. Thomas Fuller, l654l734, médico e escritor inglês.
Nunca faças o que te desagrada ver fazer a outros. Juvenal.
As más ações podem expiar-se, mas não podem remediar-se.
Arturo Gráfico, l848-l913-Poeta e escritor italiano.
Ação & Reação
Há neste mundo uma ação e reação em tudo, que constituem a
ordem, e determinam a conservação e perpetuidade do mesmo
mundo. Maricá
A culpa sempre corre atrás de seu complemento, o castigo; só
nele encontra sua satisfação. Lawrence Durrell
Para toda ação, há uma reação equivalente e contrária. (3ª Lei de
Newton).
Cada momento tem sua reação na eternidade. T. Merlo
Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder quem
mais alcança. Camões
Aqui se faz, aqui se paga. Adágio Popular.
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Daqui não sairás sem pagar o último ceitil. Jesus
A exaustão corrige os abusos.Emmanuel
As conseqüências de uma ação, sejam quais forem, não a tornam,
moralmente, nem boa, nem má; a intenção é tudo. Paul Janet
A vida é um ciclo e você tem responsabilidade por tudo que faz,
porque as coisas voltam. Provérbio oriental
Quanto maior a dor, maior o alívio. Provérbio português.
Quem semeia ventos colhe tempestade. Adágio Popular.
Por força de Lei Celeste, /Mal e bem, dor e alegria, /De tudo
aquilo que deste/ Alcançarás algum dia.
Quem se entrega ao ócio pára, quem pratica o mal desce e destrói
o próprio eu, extingue a luz da sua compreensão; quem trabalha
para o bem se eleva e dilata a si mesmo, cria a riqueza de
concepção e potencialidade d’alma – punição e prêmio
automáticos e inexoráveis. Assim a dor, pelas reações de espírito
que provoca, é agente de ascensão a fases e dimensões superiores.
Pietro Ubaldi, A Grande Síntese.
Acaso
Explicai o acaso e o fatalismo pela providência divina, e tereis
resolvido grandes problemas sobre a natureza, sorte e condição
humana. Maricá
O acaso realmente não existe. Ele resulta de causas sutis e
desconhecidas, recentes ou remotas, que isoladas e até então
contidas, foram, por lei divina, a da harmonia, reunidas e
desfechadas no momento. José Olyntho
Dos inventores, o maior – o acaso. Mark Twain.
O acaso é talvez, o pseudônimo de Deus, quando Ele não quer
assinar.Teófilo Gautier
Acaso! Que é ele! Um subseqüente pressupõe um antecedente que
o determinou, e assim se caminha por uma série ascendente, só
haveria acaso se um evento não estivesse conexo com outros
anteriores: mas acaso só significa: ignorância da causa que
produziu o fenômeno na espécie humana ou na natureza.Marquês
de Maricá
Embora os homens se envaideçam de suas grandes ações, elas não
são, com freqüência, o resultado de um grande plano, mas do
acaso. La Rochefoucauld
Aceitação
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É mais fácil aceitar a mensagem das estrelas que a do deserto.As
estrelas falam da insignificância do homem na longa eternidade
do tempo os desertos falam da sua insignificância neste exato
momento.
Acertar
Só acerta quem acerta com o coração. A realidade não é morta,
tem vida. Não é fria, tem calor. P.C.Vasconcelos Jr.
Acidentes
A caixa-preta é tão segura que os passageiros deveriam viajar
dentro dela.
Acidose
Problemas de Saúde causados por acidose. Se você tem um
problema de saúde, muito provavelmente está sofrendo de
acidose. As pesquisas mostram que a menos que o pH do corpo
esteja levemente alcalino, (Ph 7,4) o corpo não pode funcionar
perfeitamente e/ou auto-curar-se. Assim, independente de que
método você use para cuidar da saúde, ele não será eficaz
enquanto seu pH não estiver equilibrado. O pH de seu corpo afeta
TUDO: A acidose diminuirá a capacidade do seu corpo assimilar
minerais e outros nutrientes, diminuirá a produção de energia nas
células, diminuirá a capacidade do seu organismo de reparar
células doentes, diminuirá a capacidade do organismo de livrar-se
de minerais pesados, auxiliará a reprodução de células de
tumores, por criar ambiente favorável (ácido), e fará o corpo mais
susceptível de fadiga e doenças.
No vital esforço para recuperar-se os minerais são "emprestados"
de órgãos vitais e ossos para compensar (neutralizar) a acidez e
remove-la com segurança do organismo.Por causa desse esforço,
o corpo pode sofrer dano severo e prolongado, – uma situação que
pode ocorrer sem detecção por anos. É o caso da arteriosclerose,
hipertensão arterial, diabetes, disfunções endócrinas, etc.
Ações
Ações são tão seguras como os aviões: cem por cento dos aviões
que sobem descem. Art Buchwald
Acordo
As palavras só aproximam quando estamos de acordo.Max Frisch,
l9ll-l99l, dramaturgo suíço.
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Um conservador sábio e um sábio radical podem chegar a um
acordo. Seus princípios são os mesmos embora a maneira de
pensar seja distinta. Samuel Johnson, l709-l784, escritor inglês.
Acreditar
Não acreditamos em reumatismo e amor verdadeiros até
sofrermos o primeiro ataque. Marie von Ebner Eschenbach, l830l9l6, escritora austríaca.
Adágios
Um grande número de adágios sinfônicos, páginas imortais da
música clássica, apaziguam-nos o espírito. Prende-o e fá-lo
sonhar, e às vezes, voar, para sutilmente levá-lo em direção ao
passado ou alguém... José Olyntho
Adão
Enquanto Adão adormecia,/ De seu franco Eva surgia./ Estranho!
Seu sono primeiro/ Foi seu repouso derradeiro! Anônimo.
Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem.Provérbio
Húngaro.
Adaptação
O homem, mais que qualquer outro animal consegue adaptar a
todos os climas e a todas as circunstâncias. Henry T. Thoreau,
l917-l962, escritor americano.
Mudai um homem de classe, condições e circunstâncias, vós o
vereis mudar imediatamente de opinião e de costumes. Marquês
de Maricá
Administrar
Administrar é a arte de orientar coisas e pessoas num caminho de
ordem e crescente progresso.Iaponam A.da Silva - Revista
Reformador-maio - 2001
Admiração
Lembrem-se os pais: a admiração faz parte da felicidade.
P.C.Vasconcelos Jr.
A admiração torna-nos a alma feliz, e por isso devemos ser gratos
às coisas belas que nos causam prazer. Admirando, melhoramos.
Antero de Figueiredo.
É mais difícil manter a admiração que despertá-la. Sanial-Dubay
Admirar sempre com moderação é indício seguro de
mediocridade. Vauvenargues
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O amor não existe sem admiração. Quando você perde a
admiração, o amor acaba. Patrícia Pillar.
As mulheres gabam deveras os que as admiram. J. J.Rousseau
O povo ouve avidamente, de olhos esbugalhados e de boca aberta
escancarada; julga que está gostando, e quanto menos
compreende, mais admira. La Bruyère
Depois do talento, nada tão nobre e elevado como a reverência do
talento por si mesmo e a faculdade de compreendê-lo e amá-lo.
Giosué Carducci, l835-l907, o maior poeta italiano.
O sentimento de admiração nos eleva.A alma ergue-se à altura
daquela que admira. Jean Marie Guyau, l854-l888, filósofo e
poeta francês.
Quando reverenciamos profundamente alguém, damos, por força,
as costas a outrem... Abade Galiani
A admiração é filha da ignorância e mãe da ciência. Filha da
ignorância, porque ninguém se admira senão das coisas que
ignora, investiga as causas delas até as alcançar. É isto o que se
chama ciência. Pe.Antônio Vieira
Sucede freqüentes vezes admirarmos de longe o que de perto
desprezamos.Marquês de Maricá
Admiramos o mundo através do que amamos. Alphonse de
Lamartine, l790-l927, poeta e escritor francês.
É necessário saber muito para poder admirar muito.Maricá
Sempre amamos aqueles que nos admiram, mas nem sempre
amamos aqueles aos quais admiramos. La Rochefoucauld
A admiração começa onde acaba a compreensão.Baudelaire
Adolescência
Período em que o garoto se recusa a acreditar que um dia ficará
tão cacete como o pai.
Uma adolescência libidinosa e desregrada entrega à velhice um
corpo cansado. Cícero
Quanta gente não saiu ainda da adolescência, apesar de estar na
reta final da vida! P.C.Vasconcelos Jr.
Das idades que carregamos em nós, a mais perigosa e adesiva é a
adolescência. P.C.Vasconcelos Jr.
Adolescente
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Adolescente: Aquela pessoa que está muito bem informado sobre
todo e qualquer assunto desde que a matéria não conste no
programa escolar.
Não há nos pais nada de ruim que sua filha adolescente não
consiga exagerar.
Adorno
Evita o excesso de adorno./ De ovelha muito louçã/ Toda gente se
aproxima/ E todos desejam lã. Casimiro Cunha
Adulação
A baixeza mais vergonhosa é a adulação. Sir Francis Bacon
A adulação é moeda falsa que depende de nossa vaidade.La
Rochefoucauld
As mulheres gostam tanto de adulação que até a mais feia e
grosseira poderá ser persuadida de que é amável e bonita. Auguste
Guyard, escritor francês.
É incrível a quantidade de pessoas que ganham de você no golfe
depois que você deixa de ser presidente. George Bush
Quem premia a adulação solicita-a. Thomas Fuller
Adulador
O fartum se aromatiza no olfato dos aduladores. Eduardo Ramos
O adulador tem o mel na boca e o fel no coração. Provérbios.
Adular os tolos é um meio ordinário de os desfrutar; os velhacos o
empregam eficazmente. Marquês de Maricá
O homem que lisonjeia o seu próximo, arma-lhe uma rede aos
passos. Salomão
O adulador é a sombra do tolo. Thomas Overburr, l581-l6l3,
literato inglês.
Queres perder um inimigo? Adula-o J. Swift
Para o homem tolo não há voz mais harmoniosa do que a que lhe
faz louvores. Bernard Fontenelle, l657-l757, filósofo e escritor
francês.
Os aduladores são a pior espécie de inimigos. Tácito
Adultério
Quem primeiro deprecia a adúltera é aquele que com ela cometeu
o adultério.Abenhazan de Córdoba
A queda de algumas mulheres justificam-nas os maridos. Camilo
C. Branco
Só adultera o amor que não for adulto. P.C.Vasconcelos Jr.
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O que abre a porta alheia com chaves falsas é um verdadeiro
adúltero.
No adultério há pelo menos três pessoas que são enganadas.
Carlos Drummond de Andrade.
Quando a mulher escolhe, ela própria, a sua cruz, está no seu
dever levá-la até ao Calvário, sem a faculdade, a não ser em casos
excepcionais, de atirá-la ao chão, unicamente por que apodreceu
no caminho. Humberto de Campos
Adversidade
Quando falamos que a beleza abandonou o mundo, é sinal que,
em primeiro, ela deserdou de nossos corações.
O pior pecado contra nosso semelhante não é o de odiá-los, mas
de ser indiferentes para com eles. Bernard Shaw
O mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo
elogio a ser salvos pela crítica. Norman Vincent
O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo
com mais inteligência. - H. Ford
O ridículo não existe; os que ousaram desafiá-lo de frente
conquistaram o mundo.
Se deres as costas à luz nada mais verás do que a tua própria
sombra.
Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor.
É preciso escolher um caminho que não tenha fim, mas, ainda
assim, caminhar sempre na expectativa de encontrá-lo.
É impossível encontrar melhor sparing que a adversidade.
A dor possui um grande poder educativo: faz-nos melhores, mais
misericordiosos, mais capazes de nos recolher em nós mesmos e
persuade-nos de que esta vida não é um divertimento, mas um
dever. Cesare Cantu.
Não possuir algumas das coisas que desejamos é parte
indispensável da felicidade. Bertrand Russel
O que mais me dói é saber que eu e você nunca seremos nós.
Digno de admiração é aquele que, tento tropeçado ao dar o
primeiro passo, levanta-se e segue em frente. Carlos "Fox"
Vasconcellos
Não existe nada mais difícil de conduzir nem nada mais incerto e
perigoso do que iniciar uma nova ordem das coisas.
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Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma
montanha.
A provação vem, não só para testar o nosso valor, mas para
aumentá-lo; o carvalho não é apenas testado, mas enrijecido pelas
tempestades. Lettie Cowman
As dificuldades devem ser usadas para crescer, não para
desencorajar. O espírito humano cresce mais forte no conflito.
William Ellery Channing
Paciência e perseverança tem o efeito mágico de fazer as
dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. John
Quincy Adams
Valorize os seus limites e por certo não se livrará mais deles!
Richard Bach, in Ilusões.
A arte de vencer se aprende nas derrotas. (Simon Bolívar
Apenas uma guerra é permitida à espécie humana: a guerra contra
a extinção.Isaac Asimov
Conserve os olhos fixos num ideal sublime e lute sempre pelo
que desejares, pois só os fracos desistem e só quem luta é digno
da vida.
Os instantes mais dolorosos de nossa vida são aqueles que nos
revelam a nós mesmos.
A pétala da flor queixava-se desolada à aurora por ter perdido a
sua gota de orvalho, mas esta, radiante, mostrou-lhe que havia
perdido todas as suas estrelas. R.Tagore
O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais
inteligência.
Sempre tive pena de mim mesmo porque não tinha sapatos, até
que encontrei um homem que não tinha pés. Victor Hugo
É impossível avaliar a força que possuímos sem medir o tamanho
do obstáculo que ela pode vencer, nem o valor de uma ação sem
sabermos o sacrifício que ela comporta.
Todos os erros são desafios. E é aceitando e vencendo os desafios
que continuamos vivos.
Só é belo acreditar na luz quando é noite.
Aquele que deseja ir até o fundo de si mesmo jamais será
poupado do desafio do sofrimento.
Vencer não é competir com o outro. É derrotar os seus inimigos
interiores. É a própria realização do ser.
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Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas
só em contradição com o que sabemos da natureza. Santo
Agostinho
Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que às
vezes poderíamos ganhar pelo medo de tentar.
O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar
obstáculos.
Quem não sofreu a adversidade conhece apenas um dos lados da
vida.
É o vento contrário que faz a pipa subir.
Quando mais forte o vento sopra, mais forte as raízes se firmam
no chão, e mais alto o avião sobe.
Na adversidade os desatinados têm momentos lúcidos de bom
senso. Joaquim Manoel de Macedo
O bom humor é o maior encanto da vida. Ernesto Renan, l823l892 filósofo e historiador francês.
Não leva mais tempo ver o lado bom da vida que o ruim. Jimmy
Buffett, Sel.-0l-02
Quem passou pela vida em branca nuvem, e em plácido repouso
adormeceu; quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela
vida e não sofreu; foi espectro de homem, não foi homem, só
passou pela vida, não viveu. F. O. de Almeida Rosa
Ninguém se julgue infeliz na adversidade, nem feliz na
prosperidade: porque um estado, às vezes, prepara o outro.
Gonçalves de Magalhães
Sou muito grato às adversidades que apareceram na minha vida;
pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a
perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu
jamais conheceria.Napoleon Hill
O destino adverso nunca esmaga aquele a quem a felicidade não
pôde iludir. Benjamin Franklin
Advertência
A dor é uma advertência, assim os prejuízos nos negócios nos
ensinam a ser prudentes. Henry Ford
Advogado
Advogados: pianistas da palavra. P. Veron
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O advogado é um cavalheiro que põe os nossos bens a salvo e os
guarda para si. Lord Henry Brougham, l778-l868, escritor e
estadista inglês.
Temei, ó litigantes desgraçados, mais do que os processos, os
advogados. Pignotti
Afear
É costume nosso afear a dificuldade para fazer mais formosa a
solução.Pe. Antônio Vieira
Afeição
A verdadeira afeição na longa ausência se prova. Luís de Camões
Afetação
A afetação da virtude custa mais que o seu exercício. Marquês de
Maricá
Até para ser leviano a gente precisa possuir certas qualidades;
mas quando a gente não tem nenhuma, então pode se tornar um
homem grave. Berthet
O prêmio da importância sem merecimento é um respeito sem
estima. Chamfort
A naturalidade nunca é ridícula; a afetação é sempre. J. H. Jacob
Afetamos desprezar os bens que não podemos conseguir.
Afeto
Afeto é o mais generoso princípio do que é bom na vida. George
Eliot l819-l880, escritora inglesa.
Não estranhe, a criança precisa gostar de gostar. Seu afeto é
interesseiro. P.C.Vasconcelos Jr.
Não me falem de afeições perdidas. Nunca houve afeições
perdidas. Longfelow
O afeto conduz a alma, como os pés conduzem o corpo. Santa
Catarina de Siena
Nada nos perverte tanto como o não sermos amados. Goutier
A verdadeira riqueza é o afeto; a verdadeira pobreza é o egoísmo.
A. Vinet
O alto valor que a vida tem, só podem conhecê-lo os que
inspiraram ou sentiram nobres amores. Maria Vaz de Carvalho,
l847-l92l, escritora portuguesa.
Sem afeto imaginário, /O amigo diz o que sente. /O futuro
adversário/ Bajula constantemente.
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Desgovernada afeição –/ Incêndio arrasando a vida. /Amor que
vira paixão/ Derrama ódio em seguida.
Afiliação
Necessidade de Sentimento que, segundo Henry Murray é
universal - todos necessitamos de nos sentir queridos pelos outros.
Afirmação
Quanto mais estreito o espírito, mais categórica a afirmação.
Em todos os assuntos, tais como amor, filosofia, política ou
negócios, é de boa norma colocar-se de vez em quando uma
interrogação ao lado dos resultados que tínhamos como
verdadeiros. Bertrand Russel
Fortalecei-vos com constantes afirmações positivas. Emerson
Afirmação: a imprudência de produtos de uso diário. Michel de
Zamarcois.
Aflição
A aflição reajusta os desvios.Emmanuel.
Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes. Barão de
Stassart
...Mau grado às vicissitudes que formam o cortejo inevitável da
vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa
felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às
mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais em vez de a
procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos
celestes, imperecíveis; em vez de procurar a paz do coração,
única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o
que o agitará e turbará e, coisa singular! O homem, como que de
intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar.
Fénelon. In O Evangelho Segundo o Espiritismo - Allan Kardec
Onde há aflição há terra sagrada. Wilde.
Não leve mais aflição ao aflito. Provérbio Popular.
Afrodisíaco
Ser feliz é o maior afrodisíaco que existe.Elvis Presley, cantor
norte-americano
Agir
Agir sem regras é a mais cansativa e difícil das ocupações deste
mundo. Mansoni
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Uma parte dos homens age sem pensar; a outra, pensa sem agir.
Ugo Foscolo
Muita vez, o único jeito de agir é agüentar. P.C.Vasconcelos Jr.
Quem mais se agita menos age. A. Graf
Agradar
A arte de agradar é a arte de enganar.Vauvenargues
Agrada se, falando com alguém, não falar de você.
P.C.Vasconcelos Jr.
Nossa atividade só serve enquanto agrada.Não necessariamente a
quem faz, mas certamente a quem recebe.P.C.Vasconcelos Jr.
Um meio de agradar é deixar que cada um fale de si mesmo.
Schopenhauer
Assim como nem tudo o que nos agrada é lícito, também, nem
tudo quanto é lícito é conveniente. São Bernardo
Para agradar os outros empregai todos os meios que a natureza e a
educação vos tenham dado. Ovídio
Com vinagre não se apanham moscas.
O que mais agrada a uma pessoa é você achar que vale a pena
agradá-la.
É impossível agradar a quem não está contente consigo mesmo.
Goethe
Pode-se convencer os homens, mas não agradá-los, contra sua
vontade.
Agradecer
Ver sem agradecer é pobre, agradecer sem ver é rico.
P.C.Vasconcelos Jr.
Agressão
Você não deve se iludir – nem iludir os outros – achando que a
natureza tem capacidade ilimitada para reparar os danos que o
homem lhe infringe. Laura Conti, l924-l993, bióloga italiana.
A terra não agride a quem lhe atira detritos, mas numa lição
silenciosa e eloqüente devolve-lhe flores e frutos. André Luís
Águas
O moinho não mói com águas passadas. George Herbert, l593l633, poeta e clérigo inglês.
Águas passadas não movem moinho. Adágio popular.
Agüentar
Muita vez, o único jeito de agir é agüentar.P.C.Vasconcelos Jr.
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Águia
Águia: nome que os gansos, muitas vezes dam a seu filho. Michel
de Zamarcois.
Ajoelhar
Ajoelhou, tem que rezar.Ditado popular
Ajudar
Ajuda e passa, prosseguindo no rumo da paz, apesar de todas as
dissenções e ofensas na tarefa maior da tua redenção. J. de
Ângelis.
Um dos fatos mais tristes da vida é que pode suceder que, ao
darmos ajuda, ao mesmo tempo compramos barulho.
Uma das mais lindas coisas desta vida e que ninguém poderá
sinceramente ajudar outras pessoas sem ajudar a si mesmo. Ralf
W.Emerson
Deus é pai, mas em verdade, / No amor de pai que não muda, / Se
garante vida a todos, / Só ajuda a quem se ajuda.
Quem segue ajudando, inflama estrelas que lhe iluminarão os
horizontes.
Onde estejas, quanto possas, /Ajuda em favor de alguém...
/Origem de todo mal; / Ignorância do bem. Sabino Batista
Ajuda teus semelhantes a levantar a carga, porém não a levá-la.
Pitágoras
Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto
a evitar no futuro as causas da doença; em caso contrário, abstémte de o ajudar. Sócrates
Álcool
Álcool: Substância que mata aqueles que estão vivos e preserva
os mortos Michel de Zamarcois
Alcoolismo
Aquele que se embriaga por ocasião de sucessos felizes, afugenta
e perde com o juízo a genuína alegria.Marquês de Maricá
Quem abusa de um líquido não pode manter-se em estado sólido
por muito tempo.
Aprenda uma coisa: O mundo não gira em torno de você: Só
quando você bebe demais. Anônimo
Alegria
A alegria é o melhor estimulante da saúde, tão favorável à mente
como ao corpo. Joseph Addison, l662-l719, poeta inglês.
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Com mediocridade não se consegue chegar à alegria.
P.C.Vasconcelos Jr.
Alegria real é aquela que nasce do dever cumprido com base na
consciência tranqüila. Irmão José/Carlos Bacelli
Aquele que se embriaga por ocasião de sucessos felizes, afugenta
e perde com o juízo a genuína alegria.Marquês de Maricá
Eu vos dou minha alegria, e que em vós minha alegria seja
perfeita. Jesus.Jo, 15 a 17.
A alegria que nos falta, não raro, é a alegria que negamos aos
outros. Irmão José/Carlos Bacelli
Preparar uma atmosfera acolhedora é o primeiro dever do orador;
o riso é são como a alegria; provocá-los é fazer entrar o sol nos
corações. Ferreira d'Almeida
Uma onça de alegria vale uma libra de tristeza. Richard Baxter, l
615-l 691, teólogo inglês.
A alegria é na infância o que na ave é asa, e perfume na flor.
Guerra Junqueiro
Sem a alegria a humanidade não compreende a simpatia nem o
amor. Ramalho Ortigão
A alegria é o principal ingrediente da composição da saúde.
Murphy l727-l806, poeta e dramaturgo inglês.
O fino da alegria é sentir em nós as alegrias dos outros.
P.C.Vasconcelos Jr.
Uma alegria que cobra/ Duras penas no caminho/ É aquela de ter
de sobra/ O pão que falta ao vizinho.
Tudo na vida fica enfeitado pela alegria e enfeado pela tristeza.
P.C.Vasconcelos Jr.
P’ra fazer uma careta/ tens que mexer quinze músculos; / oito
apenas p’ra sorrir./ Seja por economia/ ou p’ra aumentar a alegria:
/ meu caro amigo, sorria! José Olyntho
Vamos pensar na alegria, que na tristeza não convém pensar.
(Versos de marcha carnavalesca).
A alegria é a saúde da alma. Saint Hilaire, l805-l895, estadista
francês.
A alegria humana! Linda na criança; estouvada, no jovem; forte
no homem; mansa e plena, no velho. P.C.Vasconcelos Jr.
Sabiá, cante lindo. Cisne, nade branco. Homem! Viva alegre!
P.C.Vasconcelos Jr.
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O bom humor é uma maneira feliz de ser alegre. P.C.Vasconcelos
Jr.
Conserve alegre o rosto. Há sempre alguém precisando deste
painel de vida. P.C.Vasconcelos Jr.
A alegria é o principal componente da composição da saúde.
Murphy
A alegria faz bem à saúde; estar sempre triste é morrer aos
poucos. Provérbios17: 22
Alegria, creio eu, é o degrau antes da felicidade. Alegria é luz que
preenche com esperança, fé e amor.Adela Rogers Saint John
Alegria, este bonito papel de embrulho das coisas da vida.
P.C.Vasconcelos Jr.
Há duas fontes perenes de alegria pura: o bem realizado e o dever
cumprido. Eduardo Girão
Tristezas não pagam dívidas.Adágio Popular.
Não sei de enfeite mais belo do que a alegria. Não sei de beleza
mais enfeitada do que a alegria. P.C.Vasconcelos Jr.
Seriedade não é sisudez. Marcos Breda
A alegria é a juventude eterna do ânimo. Ippolito Nievo, l83l-l86l,
escritor italiano.
Um coração alegre faz tanto bem como os remédios. Provérbio
oriental.
Ilumine o amanhã com o hoje.
Que benefício para os vivos uma pessoa alegre. P.C.Vasconcelos
Jr.
O prazer é único, não se repete. A alegria repete-se sempre. Basta
lembrar. Rubem Alves in Um Mundo num Grão de Areia, Editora
Verus.
O mundo anda meio louco atrás do endereço da casa da alegria,
da chave da sua porta principal. P.C.Vasconcelos Jr.
Pouca gente corre atrás da alegria, muita corre atrás do prazer.
P.C.Vasconcelos Jr.
Se pretendes alcançar/ Os sóis da Excelsa Alegria, / Aprende a
galgar amando/ Os degraus de cada dia. Casimiro Cunha
Alegria é vida sã, /A conquistar sem demora./Não deixes para
amanhã /Aproveita agindo agora.
Quem o Bem semeia, astuto, / –Na alegria que o invade – Já
prelibou o futuro/ De sua felicidade. José Olyntho
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Onde a mulher se encastela/Simplesmente no prazer, /Toda a vida
em torno dela/ Começa logo a descer.
A alegria é a verdadeira prova dos nove. Oswald de Andrade,
l890-l954, escritor paulista.
Ri, e o mundo rirá contigo; chora, e chorarás sozinho. Porque esta
velha terra precisa pedir emprestado seu contentamento, e tem
aborrecimento de sobra. Wilcox Wheeler
Alfa & Omega
No início era a palavra. No final, a frase.
Algoz
Fora da Moral Divina o homem se torna algoz de si mesmo e do
seu próximo, ficando compromissado perante a justiça divina,
gravada em sua consciência Afirmações ou negações humanas
não modificam a Lei Moral.
Alguém
“Alguém” é aquele que conseguiu fazer da vida alguma coisa.
P.C.Vasconcelos Jr.
Alimentação
1:29-Disse Deus: "Eis que vos dou a vocês todas as plantas que
nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores
que dão frutos com sementes. Elas servirão para vós de alimento.
30 - E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em
si fôlego de vida: a todos os grandes animais da terra, a todas as
aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão". E
assim foi. Gênesis-Bíblia Sagrada.
Alma
Encontrando alguma coisa bela, a alma reconhece e saúda-a como
irmã sua. P.C.Vasconcelos Jr.
A medicina antiga sabia que o corpo precisa de tônicos. A
moderna descobriu que também a alma precisa. P.C.Vasconcelos
Jr.
Alma grande é sempre aquela/ Que fita a luz na amplidão, /
Sabendo o valor da vela / Na hora da escuridão.
A nossa alma rende-se mais pelos olhos do que pelos ouvidos. Pe.
Antônio Vieira
Para descobrir a alma o único meio eficaz consiste em interrogar a
consciência. Esta é propriamente a energia interna, a existência
subjetiva e como tal é o símbolo vivo da existência verdadeira.
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Procurar fora da consciência a alma é nega-la, e em verdade a
alma só pode ser estudada, procurando-se ler na consciência.
Farias Brito
Na alma, Deus está “em casa”, como céu. Em certo sentido, mais
do que no céu, Somos “casa” preferida de Deus. P.C.Vasconcelos
Jr.
Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Jesus.
Faça tudo para que a alma não seja um “corpo estranho” em sua
pessoa e vida. P.C.Vasconcelos Jr.
Almas sem grandeza tornam-se arrogantes com os sucessos e
sentem-se humilhadas com os infortúnios. Epicuro.341-270 a.C
Há almas de cristal e almas de vidro fosco. P.C.Vasconcelos Jr.
Conforme
a
alma,
são
quentes
ou
frias
as
palavras.P.C.Vasconcelos Jr.
A alma precisa de silêncio e prece, pois na prece e silêncio nada
teme. Cruz e Souza
Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jesus.
A verdadeira grandeza da alma tem maior valor que a verdadeira
grandeza do talento. Ippolito Nievo, l832-l861, poeta e
romancista italiano.
As almas acendem-se uma nas outras como velas.Victor Hugo.
Duas almas deves ter./ É um conselho dos mais sábios; / uma no
fundo do ser,/ outra boiando nos lábios.Raul de Leoni
As almas não se fabricam em série. P.C.Vasconcelos Jr.
Seja agradável até as 10 horas da manhã, e o resto do dia cuidará
de si. Herbert Hubbard.
A vida do espírito é o bem, a luz; a vida da carne é o mal, as
trevas. Tolstoi
O mundo interior da alma não é menos vasto e grandioso que o
mundo exterior. Leoni Kaseff
O insensato que não sente que um espírito se agita na vida,
caminha ignorando a própria alma como um cego errante que
empunha um inútil archote. Vitor Hugo
A alma tem as ilusões, como as aves têm asas; são elas que lhes
permitem voar. Vitor Hugo
Alma grande é sempre aquela/ Que fita a luz na amplidão, /
Sabendo o valor da vela / Na hora da escuridão.
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As almas débeis se contentam com desejos; as grandes possuem
vontades. Mabel Collins
As almas dos homens, antes de terem caído neste sepulcro que é o
corpo, conseguiram vislumbrar - umas mais de perto, outras de
maneira menos precisa - a Pureza, a Justiça, a Sabedoria.
Decaíram, corromperam-se, encheram-se de vícios ao se ligarem
com o corpo. Guardam todavia uma tênue recordação do que
antes contemplaram e tendem, sempre, para aquela perfeição que
um dia contemplaram. Platão
Alternativas
Não existem medicinas alternativas, mas sim alternativas da
medicina. Do mesmo modo, não existem alimentações
alternativas, mas sim alternativas para a alimentação. Qualquer
método de tratamento para o corpo físico, emocional ou mental
pode ser empregado em situações específicas, desde que
tenhamos a possibilidade de avaliar e comprovar sua segurança e
eficácia. Dr. Eric Slywitch
Altruísmo
Viver um pelos outros, viver em todos e em cada um, como
sentimos cada um de nós mesmos. Eis o verdadeiro destino do
homem. Benjamin Constant
Prefiro o mal comum a um bem somente meu. Afonso Lopes de
Almeida.
Viver para os outros é não somente a lei do dever, mas também a
da felicidade. Augusto Comte
A anonimidade é a mais perfeita expressão do altruísmo. Eric
Gibson, no Wall Street Journal. Sel.9-2002-p.97
Alvo
Toda mulher queria se casar com ele, todo homem queria ser
como ele.
Jornal The New York Times, sobre o ator Gregory Peck, l9162003.
Amanhã
Amanhã, o carneiro perde a lã. Ditado popular.
Não deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Ditado popular.
O que tens que fazer faça-o logo. Disse o Cristo a Judas.
Ilumine o amanhã com o otimismo e a alegria de hoje.
Amante
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Todos os amantes, inconscientemente, estabelecem as próprias
regras do jogo, que, desde o inicio, não admitem transgressão.
Milan Kundera.- Bruno-Checoslováquia-1929-escritor tcheco.
Sabem bem os amantes instruídos, /Que querem dizer sim, três
nãos seguidos. Campoamor
De mais talento precisa u’a mulher para ter um só amante, que
para não ter nenhum. Mme. De Rieux
Lembra a psicologia: é virtude da amante todo defeito da esposa.
P.C.Vasconcelos Jr.
A mulher que se beijou e não se teve, que se adivinhou e não se
possuiu, transforma-se para nós numa obsessão, numa
preocupação contínua. Júlio Dantas
O primeiro amante de uma mulher nunca é o último. A. Dupuy
O primeiro amor conserva-se por muito tempo.
É mais difícil para u’a mulher achar um bom amante que um bom
marido. Del Palácio
Os amantes de hoje são como os melões. É preciso provar mais de
cinqüenta antes de se achar um bom. A. Richard
Rir às cascalhadas é que eu ainda não vi amante ditoso nenhum,
no momento de se crer amado. Camilo C. Branco
Uma mulher que fuja com o amante não abandona o marido,
livra-o de uma mulher infiel. Sacha Guitry
Uma amante pode ser tão incômoda quanto uma esposa, quando
se tem apenas uma. George Byron
Um homem poderia ser o melhor amante de sua mulher - se fosse
casado com outra. Elinor Glyn
Um amante revela a qualquer mulher tudo quanto o marido lhe
oculta. Balzac
Quando o amante está distante, mais quente se faz o desejo; o
hábito deixa o amado fastidioso. Propércio
Para um amante, acabaram-se os amigos. Stendhal
Os velhos amantes que recordam a fúlgida mocidade, não podem
fitar-se sem rir ou sem chorar. Pubílio Siro
Os amantes apenas vêem os defeitos das amadas quando o seu
encantamento acaba. La Rochefoucauld
O segredo das esposas que se querem fazer amar é de parecerem
sempre amantes. Medeiros e Albuquerque
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O que faz com que os amantes nunca se entediem de estar juntos é
o falar sempre de si próprios. La Rochefoucauld
O que é um amante? Um instrumento no qual nos esfregamos
para ter prazer. Sthendal
O amante é um arauto que proclama onde existe o mérito, o
espírito ou a beleza de uma mulher. Que proclama um marido?
Honoré de Balzac
Nunca um amante, por eloqüente que seja, crê ter dito o bastante
no interesse do seu amor. Plutarco
Mau, com efeito, é o amante vulgar que prefere o corpo ao
espírito, pois o seu amor não é duradouro por não se dirigir a um
objeto que perdure. A flor do corpo que ama vem um dia a
murchar e então ele se retira ligeiro como as asas esquecendo-se
das declarações e muitas juras que fez. Platão
Maridos são bons amantes principalmente quando estão traindo as
esposas. Marilyn Monroe
É mais fácil ser-se amante que marido, pela simples razão de que
é mais difícil ter espírito todos os dias do que dizer coisas bonitas
de quando em quando. Balzac Conserva-se por muito tempo o
primeiro amante, quando não se toma um segundo. La
Rochefoucauld
Claro que meu amante pode confiar em mim. Eu disse a ele que
centenas já confiaram. Mãe West
Até agora, nunca tinha amado as suas amantes; havia algo nele
que o levava a tomá-las demasiado depressa para ter tempo de
criar a aura, a zona necessária de mistério e desejo que lhe
permitisse organizar mentalmente aquilo que poderia um dia
chamar-se amor. Julio Cortázar
Arrufos de amantes, renovação do amor. Terêncio
A vida comum de amantes sob o mesmo teto, torna demasiado
familiar a convivência entre ambos e, com o perpassar do tempo,
transforma-se em rotina. A intimidade cotidiana termina por
converter a atração sexual em amizade e companheirismo. B.
Calheiros Bonfim
A lua-de-mel é mais longa para os amantes que para os casados.
Gustave Flaubert
A cólera dos amantes é como as tempestades de Verão, que só
servem para deixar mais verdes os campos. Suzanne Necker
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A amante que chora o amante que teve, na presença do amante
que se lhe oferece, quer persuadir o segundo que é arrastada ao
crime pela ingratidão do primeiro. Camilo Castelo Branco
Mau, com efeito, é o amante vulgar que prefere o corpo ao
espírito, pois o seu amor não é duradouro por não se dirigir a um
objeto que perdure. A flor do corpo que ama vem um dia a
murchar - e então ele "se retira ligeiro como as asas" esquecendose das declarações e muitas juras que fez. Platão
Amar
Amar é tudo quanto há de bom na vida. George Sand.- Escritora
francesa.
O apaixonado é um ser que quer mostrar-se mais amável do que
pode: eis aí por que todos os apaixonados são ridículos.
Amar-se mal é odiar-se bem. Não acertar no amor é acertar no
ódio. P.C.Vasconcelos
Quem ama a si mesmo, não tem rivais. Benjamim Franklin.
Realmente não se ama, / quem não corrige o que faz; / quem não
cultiva a paciência, nem busca se conhecer/ pra fugir das sendas
más; / quem não busca a paz de espírito, / conquista que vale
mais. José Olyntho
Quem não ama a si mesmo não pode amar a ninguém.
Não canse quem lhe quer bem. Se você quer ser amado, ame e
seja amável. Benjamin Franklin.
Amar é tudo quanto há de bom na vida. George Sand.
Pode-se amar o veludo/ de uns olhos e os brilhos seus, / entretanto
antes de tudo/ devemos amar a Deus.Guimarães Junior.
Amar é deixar de comparar. Bernard Grasset.
Amamo-nos, sobretudo e aos outros homens, por amor de nós.
Maricá
Aqueles que amam profundamente nunca envelhecem; podem
morrer de velhice, mas morrem jovens.
Ame com fé, ame com respeito, ame com honestidade.
Amar com o propósito de ser amado é humano, mas amar com o
propósito de amar é digno dos anjos. Lamartine
Amarguras
Só avalia as próprias amarguras/ O desgraçado espírito que as
sente. Júlio Dantas
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Devemos sempre evitar que o amor nos cause mais amarguras que
o prazer. Dupuy
Recebe sem amargura/Separação e insucesso, /Se não houvesse
mudança, /Não haveria progresso. Augusto de Oliveira.
Para o pranto mais amargo/ O rosto não tem função/ Nasce, arde,
queima e rola/ Por dentro do coração. Silveira Carvalho
Ambição
A desgraça final dos ambiciosos do poder e mando não desengana
os novos aspirantes aos mesmos pretendidos bens; a ambição
alucina por tal modo os homens que lhes não deixa estudar e
ponderar o passado, nem prever e calcular o futuro.
O amor reparte com a ambição a nossa vida: o primeiro ocupa a
mocidade, a segunda a outra parte. Marquês de Maricá
O homem faz tudo para ouvir o tilintar das moedas, o estalar das
palmas e o gemido das mulheres. Chalaça, (Conselheiro Gomes).
A ambição não se harmoniza com a bondade; harmoniza-se com o
orgulho, a astúcia, a crueldade. Tolstoi.
De todas as paixões a ambição é a origem dos maiores crimes e
males: ela emprega indistintamente todos os meios bons e maus
para chegar aos seus fins de riqueza, poder e mando. Maricá
Homens há tão ambiciosos de riqueza como outros de ciência;
estes têm a vantagem. Maricá
A ambição é o esterco da glória. Aretino.
Tirai do mundo a mulher, e a ambição desaparecerá de todas as
almas generosas. Alexandre Herculano
A ambição universal dos homens é viver colhendo o que nunca
plantaram. Adam Smith, l723-l790, economista inglês.
Muitas pessoas poderiam ter sucesso em pequenas coisas se não
se deixassem atormentar por grandes ambições. Emerson
A ambição de dominar as almas é a mais forte das ambições.
Napoleão Bonaparte
Antigamente a questão era ser ou não ser. Hoje é ter ou não ter.
Dinheiro, principalmente. Mário da Silva Brito, l819-l906,
escritor brasileiro.
Não queiras tudo pra ti:/Modera a tua ambição./Não vais levar...
Refleti:/Não tem gaveta o caixão. José Olyntho
O maior dos infortúnios/ Na provação dos mortais/ Esquecer o
que se tem/ Para querer sempre mais.
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Não acumuleis tesouros na Terra. Não vos afadigueis pela posse
do ouro. Sermão da Montanha. Jesus
Nossa tendência é obter uma árvore quando precisamos apenas de
um palito.
Cobiça, ambição, domínio.../Lembra esta nota vulgar: / Quem
enche demais a boca/ não consegue mastigar.
Nobre, ilustrada é a ambição que tem por objetivo a sabedoria e a
virtude. Maricá
Como o espaço compreende todos os corpos a ambição abrange
todas as paixões. Marquês de Maricá
A ambição sujeita os homens a maior serviço do que a fome e a
pobreza. Maricá
Entre todas as paixões humanas a ambição tem tanto de nobreza
como a avareza de ignóbil. Marquês de Maricá
A ambição, para chegar ao poder toma o caráter de cinismo.
Maricá
É na idade da ambição que se prova a têmpera de um homem.
José de Alencar
O ambicioso sofre duplamente pela inveja: a que sente e a que
inspira. Sêneca
Aquele que nada possui é menos pobre que aquele que muito
deseja. Sêneca
Ninguém ignora que a ambição pode rastejar e pode voar. Burke
O amor é uma loucura simpática; a ambição, uma loucura séria.
Chamfort
Nada alcançará quem não estender o braço; agarrará uma adaga
quem o estender demais.Rückert
Povos; desenganai-vos, não é por amor da liberdade que os
anarquistas e inculcados liberais tanto se agitam e perturbam a
ordem pública, mas por cobiça do mando, poder e riqueza:
querem ser senhores e dominar escravos.Marquês de Maricá
A importância que os velhacos ambiciosos insignificantes
alcançam pela anarquia, a fazem muito recomendável nos seus
planos subversivos da ordem e tranqüilidade pública, e cobiça de
governarem.Marquês de Maricá
A desgraça final dos ambiciosos do poder e mando não desengana
os novos aspirantes aos mesmos pretendidos bens; a ambição
alucina por tal modo os homens que lhes não deixa estudar e
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ponderar o passado, nem prever e calcular o futuro.Marquês de
Maricá
Processo claro da vida/ Nos destinos mais vulgares: Serás tanto
mais feliz/ Quanto menos desejares. Sabino Batista
Ambicionando o louvor e admiração dos outros homens,
provocamos freqüentes vezes a sua inveja e aversão. Marquês de
Maricá
A desgraça de muitas pessoas provém de não quererem ser o que
são, mas pretenderem chegar a mais do que podem ser. Marquês
de Maricá
Alfaia, jóia e tesouro/ São grilhões de encarcerar./ Águia de
garras no touro/ Não consegue levitar. Américo Falcão
Pó! Limita a tua ambição. Byron
Algumas vezes os nossos olhos estão fixados em lugares tão
distantes que deixamos de ver as maravilhas aos nossos pé.
George James
Ambientalismo
Você não deve se iludir – nem iludir os outros – achar que a
natureza tem capacidade ilimitada para de reparar os danos que o
homem lhe infringe. Laura Conti, l924-l993, bióloga italiana.
Uma vez liberados na natureza, os transgênicos não podem ser
retirados e seus efeitos passam a ser permanentes. Jean Marc von
der Weit, da Campanha por um Brasil sem transgênicos.
Transgênicos só devem ser liberados se a segurança de seu uso for
comprovada. O Brasil tem megadiversidade. Apenas estudos
nacionais podem avaliar o impacto dessas sementes. Marina
Silva, 44 anos, ministra do Meio Ambiente.
A questão ambiental exige ocupar o centro de uma estratégia
nacional – e não o desperdício ou a inconseqüência.Washington
Novaes, jornalista e ambientalista.
Ambiente
Todos nós vivemos em ambientes virtuais, definidos por nossas
idéias.Michael Crichton
Amizade
A suspeita é o veneno da amizade. Provérbio francês.
A confidência corrompe a amizade; o contato estreito a consome;
o respeito a conserva. Cícero
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As ligações de amizade são mais fortes que as do sangue da
família. Giovanni Bocaccio.
Amigo é igual parafuso: a gente só sabe na hora do aperto.
O comércio pode tornar-se réu de lesa-amizade. P.C.Vasconcelos
Jr.
Se os meus amigos fugirem de mim, fugirão todos os meus
tesouros. Malba Tahan
Cada amigo representa um mundo dentro de nós, um mundo que
possivelmente não nasce até que eles cheguem. In the Diary of
Anais Nin
Amigo é igual parafuso: a gente só sabe na hora do aperto.
Os amigos dizem-se sinceros, mas os inimigos é que o são.
Schopenhauer
Deus me proteja dos amigos, que dos inimigos protejo-me eu.
Villars
Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. Platão
Devemos tratar nosso amigo como pessoa que um dia pode
tornar-se nossa inimiga; e um inimigo como pessoa que pode
tornar-se um dia nossa amiga. George B.Shaw
Quando você prospera na vida deve se preparar para ganhar falsos
amigos e verdadeiros inimigos. Desconhecido do século XXI
Em vez de amar os inimigos, trate os seus amigos um pouco
melhor. Ed. Howe
Eis o tipo de amigo certo com quem a gente pode contar: – está
sempre por perto quando ele precisa da gente.
A amizade é báculo de caminheiro, bússola dos mares, sangue do
coração. É asa de ave, roda de carro, motor de avião.
P.C.Vasconcelos Jr.
A amizade é quase sempre a união de parte de um espírito com
parte de outro; as pessoas são amigas em partes. G. Santayana.
Entre homem e mulher nunca a amizade é inteiramente pura. Júlio
César da Silva.
Não há amigo mais agradável que uma querida que nos
ame.Bernardim de Saint Pierre.
Sem amigos você é como um livro que ninguém se dá ao trabalho
de ler.
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Precisamos ter bons amigos ou implacáveis inimigos; aqueles
com seus conselhos e estes com a maledicência nos impedem de
agir mal. Plutarco
Amigo de verdade é o que chega quando as outras pessoas estão
indo embora. Walter Winchell, jornalista americano.
Quando a amizade vem muito rápida, o arrependimento chega
depressa. P.C.Vasconcelos Jr.
A única maneira de se ter um amigo é ser amigo. Ralf Waldo
Emerson.
A simpatia e a amizade são duas flores enraizadas no jardim do
tempo. Agar
O verdadeiro amigo, nas horas difíceis se torna um irmão.
Amigo é alguém que te conhece a fundo, e apesar disso te ama.
Elbert Hubbard
Aparentar pelo coração é ser amigo. Pedro Nava
Nada mais novo do que uma velha amizade.P.C.Vasconcelos Jr.
Amigos dividem todas as coisas. Pitágoras.
Trate seus amigos como quando você faz o seu retrato, e coloqueos sob a melhor luz. Jennie Jerome Churchill, l854-l921, escritora
inglesa, a mãe de Winston Churchill.
Amigo é quem socorre, não quem compadece. Thomas Fuller,
l608-l661, escritor inglês.
Podem os homens ter como amigos os que tratam bem os
animais.P.C.Vasconcelos
Três coisas requer a verdadeira amizade: a virtude, como honesta;
a conversação, como aprazível; a utilidade, como necessária.
Plutarco
Entre homem e mulher nunca a amizade é inteiramente pura.Júlio
César da Silva
Ninguém se pode queixar de não ter um amigo podendo ter um
cão. Maricá
Perca tempo escolhendo um amigo; perca mais tempo quando
tiver que trocá-lo.Benjamin Franklin
Tenhas sempre um amigo, em cujo coração possa jogar os pesos,
que caem no seu.P.C.Vasconcelos Jr.
Conhece-se o amigo certo, nas horas incertas.
Um amigo é alguém que gosta de ti apesar de teus sucessos.
Provérbio africano.
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A amizade é um caminho que desaparece na areia, se não se pisa
constantemente nele. Provérbio africano.
O amigo certo se conhece nos momentos incertos. Cícero
A glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso
carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração
espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e
confia em você. Emerson
Dividindo a sua alegria com os outros, você a multiplica.
P.C.Vasconcelos Jr.
A amizade é como os títulos honoríficos: quanto mais velha, mais
preciosa. Goethe
Não se pode ir longe na amizade sem se estar disposto a perdoar
os pequenos defeitos um ao outro. La Bruyére
Onde não há igualdade, a amizade não perdura. Platão
Dos amores humanos, o menos egoísta, o mais puro e
desinteressado é o amor da amizade. Cícero
As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas,
mas o seu eco é infindável. Madre Tereza de Calcutá
Pode ser que um dia nos afastemos...Mas, se formos amigos de
verdade, a amizade nos reaproximará. Einstein
Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso
desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela
admiramos. Sócrates
A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar, ao amigo,
de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades.
As mulheres podem tornar-se facilmente amigas de um homem;
mas, para manter essa amizade, torna-se indispensável o concurso
de uma pequena antipatia física. Nietzche
A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres
igualmente ciosos da felicidade um do outro.
A amizade é, acima de tudo, certeza – é isso que a distingue do
amor. Marguerite Yourcenar
A glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso
carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração
espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e
confia em você.Ralph Waldo Emerson
A amizade é como os títulos honoríficos: quanto mais velha, mais
preciosa. Goethe
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Dos amores humanos, o menos egoísta, o mais puro e
desinteressado é o amor da
Não se pode ir longe na amizade sem se estar disposto a perdoar
os pequenos defeitos um ao outro. La Bruyère
Onde não há igualdade, a amizade não perdura. Platão
Dos amores humanos, o menos egoísta, o mais puro e
desinteressado é o amor da amizade. Cícero
As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas,
mas o seu eco é infindável. Madre Teresa de Calcutá
Pode ser que um dia nos afastemos...Mas, se formos amigos de
verdade, a amizade nos reaproximará.Einstein
Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso
desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela
admiramos. Sócrates
A verdadeira amizade é aquela que nos permite falar, ao amigo,
de todos os seus defeitos e de todas as nossas qualidades. Millôr
Fernandes
As mulheres podem tornar-se facilmente amigas de um homem;
mas, para manter essa amizade, torna-se indispensável o concurso
de uma pequena antipatia física.Friedrich Nietzsche
A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres
igualmente ciosos da felicidade um do outro. Platão
A amizade mais perfeita e mais durável é somente aquela que
contraímos com o nosso interesse. Maricá
Na terra da amizade e do amor, nunca more nos polos.
P.C.Vasconcelos Jr.
Não revele aos amigos os seus segredos porque você não sabe se
algum não se tornará seu inimigo. William Blake
Transforma-se em nós o alimento, que tomamos. Anote isto,
porque amizades e leituras são alimentos também.
P.C.Vasconcelos Jr.
Ninguém se pode queixar de não ter um amigo podendo ter um
cão. Maricá
As amizades dos maus são contagiosas, pervertem os bons.
Maricá
O falso amigo é como a sombra que nos acompanha enquanto
dura o sol. C.Dossi
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A verdadeira amizade é como a saúde perfeita, seu valor
raramente é reconhecido até
que seja perdida.C.Colton
Michel Onfray, em oposição à ética em vigor, propõe a amizade
como uma forma de relação com o outro, instalado no topo das
virtudes morais. É no encontro entre amigos, que se inscreve um
pacto de respeito e valorização da singularidade, entre ambas as
partes. Com o amigo é possível estabelecer um acordo de
colaboração de si e do outro, elevando a prática do respeito a um
equilíbrio para ambas as partes. Segundo Passetti (2003), “A
amizade supõe respeito ao outro independentemente do respeito à
lei, causa do respeito moral. Respeita-se o amigo sem a exigência
da lei, supondo um amor pelo outro a ser cultivado. É um amor
diferente daquele entre homem e mulher fundado na atração e que
contradiz o respeito por supor certo distanciamento. O amor da
amizade é simpatia”.
Amigo & Inimigo
Precisamos ter bons amigos ou implacáveis inimigos; aqueles
com seus conselhos e estes com a maledicência nos impedem de
agir mal. Plutarco
Um inimigo comum não faz uma amizade verdadeira. Richard
Stendel.
Não há pior inimigo do que providencialmente falso amigo.
O que mais me deixa indignado e decepcionado, é a quebra da
palavra dada principalmente de quem se diz amigo.
Amor & Amizade
É preciso que as diferenças não diminuam a amizade e que a
amizade não diminua as diferenças. Bob Marley
O amor é cego. A amizade fecha os olhos.
A diferença entre amizade e amor é a mesma que existe entre uma
almofada e um travesseiro.Charles Aznavour, cantor francês.
Quando o Amor chega a Amizade se despede. Marquês de Maricá
A amizade é um amor que nunca morre. Mário Quintana
O amor é sempre mais sensual que a amizade. Marquês de Maricá
A amizade é o amor, mas sem as suas asas. Byron.
Como a flor dobrada é mais formosa do que a singela, assim a
vida dobre dos amantes e amigos é mais feliz do que a simples e
individual. Maricá
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Os apaixonados do amor acham sem sabor a amizade. Marquês de
Maricá
Na amizade e no amor se repartem os bens imortais da alma.
Amor
Não confundas o amor verdadeiro com o delírio da posse, que
acarreta os piores sofrimentos. Porque, contrariamente à opinião
comum, o amor não faz sofrer. O instinto de propriedade, que é o
contrário do amor é que faz sofrer. Eu sei assim reconhecer
aquele que ama verdadeiramente: é que ele não pode ser
prejudicado O amor verdadeiro começa lá onde não se espera
mais ser prejudicado. Saint-Exupéry-1900-1945
Amor, – o sol que se reparte, / Por santos, crentes e ateus, –/
Mostra ser em toda parte, / A onipresença de Deus. Toninho
Bittencourt
Duas coisas pede o amor: não pagar o que recebe, não cobrar o
que dá. P.C.Vasconcelos Jr.
É preciso sofrer depois de haver sofrido, e amar, e mais amar,
depois de haver amado. Guimarães Passos
Na alma e na vida dos filhos, cala muito mais o amor calado, do
que o amor falante. P. C. Vasconcelos Jr.
Perder um amor não é tão triste/ como pensar que havemos de
perdê-lo.Guilherme de Almeida
Em amor vence quem pode e sabe esperar o último minuto. Em
amor e em tudo. Vence quem tem mais vontade. Afrânio Peixoto
Ama-se porque se quer ser feliz; mas é, geralmente, para sofrer
que se conquista esta felicidade. Correia Júnior
Quando a pobreza entra pela porta, o amor, se for falso, sai pela
janela; se verdadeiro, fica. Amor, riqueza do pobre.
P.C.Vasconcelos Jr.
Não só não ame abusando, mas nem usando. P. C. Vasconcelos
Jr.
A gente se ama, na sua namorada, ou amante. Afrânio Peixoto
O verdadeiro amor é assim como os fantasmas: todos falam dele,
mas raríssimos os que os viram. La Rochefoucauld
Criança insegura erra os alvos do amor. P. C. Vasconcelos Jr.
Onde o amor só busque a forma, / De forma franca e selvagem, /
O amor recorda Narciso/ Procurando a própria imagem. Toninho
Bittencourt
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O amor está acima da morte, assim como o céu acima do
oceano.Lacordaire
No amor não só não há “demais”, mas nem “bastante”.
P.C.Vasconcelos Jr.
Há uma espécie única de amor, com milhares de cópias
diferentes. La Rochefoucauld
Amai a todas as coisas. Se amardes todas as coisas, podereis
compreender o mistério divino de todas as coisas. Dostoiewsky
O amor acende, porque é fogo; ascende, porque é escada.
P.C.Vasconcelos Jr.
Cruel amor, a quanto obrigas os corações humanos! Vergílio
Um grande amor vive à sombra de um grande sonho.
P.C.Vasconcelos Jr.
A história de um amor pouco importa. O que vale é a capacidade
de amar, provavelmente a única visão da eternidade que nos é
permitida. Helen Hayes, l900-l993, atriz americana.
O amor é o sentimento de estreita solidariedade de todas as
criaturas de Deus, o esquecimento de si mesmo e o desejo do
verdadeiro bem dos homens; englobando tudo o que existe.
O amor pode ser o jeito de se aplicar a justiça. P.C.Vasconcelos
Jr.
A experiência demonstra-nos que amar não é apenas olharmo-nos
um para o outro, mas olharmos juntos na mesma direção. Antoine
S. Exupéry
Pelo amor, assim compreendido, o homem possui tudo o que sua
alma pode abranger e chega a um sentimento de união com Deus.
O amor é uma força, a maior do universo! E só por meio dele
chegamos ao conhecimento profundo de todas as coisas e ao
domínio de todas as outras forças!
Com o tempo as raízes do amor tomam conta da pessoa,
ocupando todo o seu espaço interior.P.C.Vasconcelos Jr.
Ao amor dá trabalho amar as pessoas como elas são.Outro
trabalho do amor: fazer as pessoas ser o que devem ser.
P.C.Vasconcelos Jr.
O amor é como uma bolinha de mercúrio na mão. Se a palma
ficar aberta, permanece. Tente apreendê-la que a verá escapar.
Dorothy Parker, l893-l967, escritora americana.
O amor põe alma em cada gesto. P.C.Vasconcelos Jr.
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O amor tem em si mesmo o seu prêmio e não necessita do
reconhecimento de ninguém
O amor vive da incompletitude e esse vazio justifica a poesia da
entrega. Arnaldo Jabor, carioca, cronista e comentarista de TV.
O amor gosta do singular: os amores prejudicam o amor.
P.C.Vasconcelos Jr.
O amor gera a beleza de todas as coisas, sendo ele próprio, a
perfeição.
Por nada o amor se intimida/ Nem desiste, nem descansa/ Por
mais padeça na vida/ Mais se alteia na esperança.
Quem ama não usa, promove. P.C.Vasconcelos Jr.
O Amor é Deus em seu todo/ Na própria vida disperso/ Desde o
recesso do lodo/ À cúpula do Universo.
Quem diz que Deus não adoça/ O fel de nossos caminhos/ Olhe o
lírio sobre o charco, / A rosa sobre os caminhos.
Amor é ato de perdão que não acaba nunca, um olhar terno que se
torna hábito. Peter Ustinoy, ator inglês.
O silêncio é separatista; o amor, unidor. P.C.Vasconcelos Jr.
Quando o amor passa a jurar, começa a não constar.
P.C.Vasconcelos Jr.
Onde há amor, nenhum aposento é pequeno demais. Talmude,
livro de doutrina e jurisprudência elaborado por rabinos judeus
dos séculos III ao VI, a. C.
Talvez o amor seja como a sorte. Você tem de ir com tudo para
encontrá-lo. Robert Mitchum, l9l7-l997, ator americano.
Amor mesclado à paixão – / Lava morta na cratera. /Amor que
vem da amizade, – /Tesouro que nada altera. Toninho Bittencourt
Quem ama é tão feliz com isso que não precisa ser compreendido
e amado.
Esta vida é um punhal/ com dois gumes fatais, / não amar, é
sofrer; / amar é sofrer mais. Menotti Del Picchia
Quanto maior o amor mais gratuito é.
Na terra nasce o amor, no céu floresce. Maciel Monteiro
Não amar e não tomar banho todos os dias podem levar à
perdição. Antônio Calloni
Amar...Ver o sol entre a noite escura, é sofrer na alegria e gozar
na tortura...É resumir num verso o infinito desejo: – viver por um
sorriso e morrer por um beijo. Oscar Lopes
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O amor vive de amáveis pequenezes.Theodor Fontaine l819-l898,
escritor mexicano.
Dizem que se ama uma só vez na vida...O amor, no entanto, para
mim, parece taça espumante que, uma vez bebida, se outra vez se
beber, mais apetece. Humberto de Campos
Amores e virtudes são os elementos e princípios constituintes e
conservadores das famílias, povos e nações. Marquês de Maricá
O amor, se podes fruí-lo/ Com serviço à humanidade, /Recorda
um rio tranqüilo/No rumo da Eternidade. Toninho Bittencourt
Quem não arde de amor, quem não procura/ gostos celestes, que
do amor só nascem./ Em frouxa languidez consome os dias / e
desce à campa sem ter visto o mundo.Antônio F. de Castilho
Ao recorrer à razão, o amor passa recibo da agonia.
P.C.Vasconcelos Jr.
Cada qual sabe amar a seu modo; o modo pouco importa; o
essencial é que saiba amar. Machado de Assis
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu
amor.
Recordar um amor é viver outra vez. Júlio Dantas
Conquista o amor só quem dele foge.Cowley
Ninguém ama por obediência, mas por sentimento e inclinação.
Maricá
Como a alma não pode viver sem amor, deve amar ou a Deus ou
ao mundo. E a alma une-se à coisa que ama e com ela se
identifica. Santa Catarina de Siena
A atração não é amor, mas o início do amor.
O amor que espera troco não é amor, é um “troço”.
P.C.Vasconcelos Jr.
Entrega a Deus o que tens, /Nada se leva do mundo./A não ser
aqueles bens/ Guardados no amor profundo.
O amor é o arquiteto do Universo. Hesíodo
O homem apaixonado ama na mulher o que ela não possui. Flexa
Ribeiro.
Não receamos o cativeiro do amor porque temos como segura a
nossa liberdade. Marquês de Maricá
Chame-se amor, devoção, / Carinho, afeto, amizade, / Só é amor
se adivinha / A nossa necessidade. Toninho Bittencourt
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Amar-se mal é odiar-se bem. Não acertar no amor é acertar no
ódio. P.C.Vasconcelos
O amor criou o universo que pelo amor se perpetua. Maricá
Quando o Amor chega a Amizade se despede. Maricá
Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue
multiplicar-se. André Luis.
E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges
perdem a camaradagem e o gosto de conversar.André Luis.
Perdão e amor são virtudes/ Das mais altas de obtê-las!.../ Muito
raro achar na Terra / Um homem de cinco estrelas.
O amor nada pode recusar ao amor.Stendhal
Jesus, sem dificuldade/ vence espinho, treva e lama/ quando
consegue expressar-se/ no coração de quem ama.
O amor é uma função fisiológica que o espírito reveste de um
sentimentalismo puramente decorativo. Coelho Neto.
O amor é auto-estima a dois. Mme. de Stael.
Amor que mágoas arrosta/ Sofre tudo, sempre amando... / Paixão
afirma que gosta/ Mas não se sabe até quando... Toninho
Bittencourt
Abstinência – alimento do amor. Celt, humorista inglês.
Amar é tudo quanto há de bom na vida. George Sand.
O apaixonado é um ser que quer mostrar-se mais amável do que
pode: eis aí por que todos os apaixonados são ridículos.
O amor que a gente vê na sociedade não é senão o intercâmbio de
dois caprichos e o contato de duas epidermes. Chamfort
O amor é como mercúrio na mão. Se abrirmos os dedos, ele se
mantém na palma; se os fecharmos, escapole...Dorothy Parker
Os mistérios do amor crescem na alma, porém seu livro é o corpo.
O amor é a asa que Deus deu ao homem para que ele voe até o
céu Michelangelo.
O amor é a história na vida das mulheres e um episódio na vida
dos homens. Oscar Wilde.
Com o amor não se brinca! Muitos que começam fingindo que
amam acabam amando de verdade.C.Dossi.
O amor é uma planta primaveril que perfuma com sua esperança,
até as ruínas a que se prende.Flaubert
Os homens sempre querem ser o primeiro de uma mulher, as
mulheres gostam de ser o último caso de um homem.
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Amar é deixar de comparar. Bernard Grasset.
Amamo-nos, sobretudo e aos outros homens, por amor de nós.
Maricá
Aqueles que amam profundamente nunca envelhecem; podem
morrer de velhice, mas morrem jovens.
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu
amor. Anônimo
Só o ultimo amor de u’a mulher pode igualar ao primeiro amor de
um homem. Balzac
O amor é sempre uma escada de ouro pela qual o coração sobe ao
céu. Emmanuel Geibel, l815-l884, poeta alemão.
O cristianismo fez muito pelo amor, transformando-o em pecado.
Anatole France
O que há de bom, na terra, foi obra do amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
Amar
mesmo
sem
ser
amado
é
uma
grande
felicidade.Téophile.Gautier
Deus é a plenitude do céu; o amor é a plenitude do homem. Vitor
Hugo
A intimidade engendra o amor. Lucrécio
Cada objeto amado é o ponto central de um paraíso. Novalis,
1772-l802- poeta alemão.
A arte do amor é, em boa parte, a da persistência. Albert Ellis,
l911- psicólogo americano.
O amor é e continua a ser a mais alta poesia da natureza. Weber
O amor não é cego: é presbita: prova-o o fato de que não começa
a ver os defeitos senão quando se afasta. Michel Zammacois,
l866-1955, escritor e jornalista francês.
Quando não se tem o que se ama é preciso amar o que se tem.
Corneille.
A redução do universo a um único ser, a dilatação de um único
ser até Deus, eis o que é o amor.V.Hugo.
O amor é a saudação dos anjos aos astros.V.Hugo
Encontrei na rua um rapaz pobríssimo, que amava. O seu chapéu
era velho, a casaca muito usada, e levava os cotovelos rotos; a
água passava-lhe através dos sapatos, e os astros através da
alma.Victor Hugo
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Fundamental na vida é mesmo o amor. É impossível ser feliz
sozinho.Vinicius de Morais
Amar – a todos é dado: / basta viver, simplesmente./ Mas amar e
ser amado/ é sina de pouca gente. Correia Junior.
Amar é um dom consagrado, mais nobre do que se pensa; é dar
tudo ao ser amado, sem pedir a recompensa. Leir Moraes
Amor, palavra encantada, vestida de rósea cor, em quatro letras
guardada como se fora uma flor.Dolores A.R. Santos.
O amor está acima da morte, como o mar acima do
oceano.Lacordaire
Nada é difícil para quem ama.Cícero.
No amor não existe tu nem eu. Krisnamurti
Em todo amor feminino há no fundo uma ternura maternal. Jorge
Ohnet
Amor transforma em luz a treva densa; por um sorriso amor tudo
perdoa. Ana Amélia C. de Mendonça, poetisa carioca, l869.
O amor é o próprio Deus em nosso coração. Cleómenes Campos
O amor é um sentimento tão delicado que às vezes a gente se
satisfaz apenas com a ilusão de que ele existe. Campoamor
Preferimos ver a quem fazemos benefícios a ver aqueles de quem
os recebemos. La Rochefoucauld
O amor parece ser a coisa que mais rápido cresce, mas é a que
mais devagar se desenvolve. Nenhum homem ou mulher sabe o
que realmente é um perfeito amor, senão depois de haverem
estado casados um quarto de século. Mark Twain.
Amamos aqueles com quem nos sentimos felizes.Amamos sim,
pois de que outra maneira podemos saber que os amamos, ou de
que outra maneira definir o amor?
Não somos amados por sermos bons. Somos bons porque somos
amados. Desmond Tutu, l940-, arcebispo anglicano, sul-africano,
Prêmio Nobel da Paz de l984.
Pobre é o amor que pode ser descrito. Shakespeare
A sina do amor é sempre parecer pouco demais, ou
excessivo.Amélia E.Bar, l83l-l9l9, escritora americana.
O amor assemelha a uma borboleta.Vai para onde lhe agrada, e
agrada aonde vai. Wila Cather, l873-l947.
O verdadeiro amor nunca se esgota. Quanto mais se dá, mais se
tem.
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De todas as paixões da vida o amor é a mais egoísta. Renato Kehl
Difícil no amor é saber renunciar.
Amor não tem nada a ver com o que esperas conseguir, somente
com o que esperas dar, quer dizer tudo. Catharine Hepburn
Cartas de amor – Assim como as chaves abrem cofres, cartas
abrem corações. James Howell
Não sou teu dono! Apenas te amo. Por isso te liberto, pois pra
mim mais vale ver teu sorriso longe dos meus braços do que
sentir tuas lágrimas a molhar meu peito.
Numa relação de amor total existe a tentativa de dominar o outro:
toda a vida do outro tem de ser condicionada por esse amor. É
autoritarismo e por detrás de todo autoritarismo há hostilidade,
raiva.
Amor é vida; é ter constantemente/Alma, sentidos, coração –
abertos/ Ao grande, ao belo; é ser capaz de extremos, / De altas
virtudes, e até de crimes. Gonçalves Dias
Só adultera o amor que não for adulto. P.C.Vasconcelos Jr.
Gosto e preciso de ti/ Mas quero logo explicar/ Não gosto porque
preciso / Preciso sim, por gostar. Mário Lago
Se em um beijo de mil sabores/ Cabe a expressão de um desejo/
Em um beijo te mando flores/ E junto às flores te beijo. Anônimo.
Tu censuras de minha alma / Este alvoroço, este ardor/ Quem tem
amor e tem calma Tem calma... Não tem amor. Anônimo.
Para amar basta um momento/ Pois para amar basta ver/ E, às
vezes, a vida inteiramente Não chega para esquecer. Anônimo
Quem não ama sabe, quem ama saboreia. P.C.Vasconcelos Jr.
A vida é um deserto aborrecido/ Sem sombra doce, ou viração
calmante; / – Amor – é a fonte que nasceu nas pedras/ E mata a
sede à caravana errante. Casimiro de Abreu
O amor é mais forte do que a morte, porque só ele sabe viver, só
ele não aceita morrer. P.C.Vasconcelos Jr.
A amar e a rezar ninguém pode obrigar. Provérbio
O amor tem suas próprias razões, que a lógica não compreende,
como o destino tem as suas ironias, que a razão não explica. Artur
Orlando
O amor exclui a igualdade: uma admira e o outro goza por ser
admirado. Um implora, a outra se defende ou concede. Até no
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próprio momento da união mais perfeita, há um vencedor e um
vencido. M. Prévost
Quanto mais se ama, mais longe se vê. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor é o básico, a essência e o fim da existência. Só por meio
do amor é que nos conhecemos a nós mesmos e compreendemos
o mundo e a vida. Heribert Rau
O amor é o impulso vital do coração feminino, o espírito das suas
leis, a mola dos seus nervos. J. P. Richter
Quanto mais espírito houver no amor, mais insaciável ele se
torna. P.C.Vasconcelos.
O amor mais secreto deixa sempre escapar o seu segredo por
algum indício. Racine
é livre o amor bem escravizado, escravizado no bem.
P.C.Vasconcelos Jr.
O coração da mulher, como muitos instrumentos, depende de
quem o toca. Saint Prosper
Nunca desista de ninguém. Milagres acontecem todos os dias. S.
Brown
O amor nunca morre de inanição. Porém, às vezes, morre de
indigestão. Ninon de Lenclos
O que há de bom, na terra, foi obra de amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
O sofrimento no amor é mais fecundo que todas as alegrias. John
Dryden
Quem amou nunca esqueceu. Quem esqueceu nunca amou. Padre
Antônio Feijó
O verdadeiro amor nunca morre, dorme para acordar mais belo.
A. C. de Jesus
Amor é o esforço que um homem faz para contentar-se com uma
só mulher. Paul Geraldy, pseudônimo de Paul Lefebvre, l885l983, dramaturgo francês.
O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se
tem. Antoine de Saint-Exupéry
Todo amor pequeno comete faltas grandes. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor receia mais a mudança do que a destruição. F. Nietzsche
Curiosas as feridas do amor! Só as fecha quem as abriu.
P.C.Vasconcelos Jr.
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O amor anda transgênico, geneticamente modificado, fast love.
Arnaldo Jabor, cronista de TV.
Nunca amei outra pessoa do modo que me amo Mae West, 892l980, atriz americana.
O amor reparte com a ambição a nossa vida: o primeiro ocupa a
mocidade, a segunda a outra parte. Marquês de Maricá
O amor é uma ilusão sem a qual não podemos viver. Como os
relâmpagos, o amor nos liga entre a terra e o céu. Arnaldo Jabor
O amor, como o menino, começa brincando e termina chorando.
Marquês de Maricá
O ódio paralisa a vida; o amor a desata. O ódio confunde a vida; o
amor a harmoniza. O ódio escurece a vida; o amor a ilumina.
Martin Luther King Jr.
O amor vive da incompletitude e esse vazio justifica a poesia da
entrega. Arnaldo Jabor
Mal de amor – Ainda não se inventou uma vacina contra os males
da alma produzidos pelo amor. C. Drummond de Andrade
Só
Ser impossível é a grande beleza do amor. Arnaldo Jabor
O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida. Camilo C.
Branco
O amor é o rei dos moços e o tirano dos velhos. Machado de
Assis
A perfeição no amor consiste no sacrifício dos desejos do amante
que anela só agradar ao objeto amado. Machado de Assis
Um amor, que afaga os moços, pode afogar os velhos.
P.C.Vasconcelos Jr.
Ninguém é pobre quando ama. Camilo C. Branco
Viver sem ter sentido um verdadeiro amor, é ter deixado passar a
vida sem viver. Salviati
O amor platônico é uma viagem em aeroplano mais perigosa para
a mulher que para o homem. O homem tem sempre um olho sobre
o pára-quedas. C. Brereton
O amor tem indenização que a amizade não possui. Rochester,
Earl of (John Wilmot) l647-l680, poeta inglês.
O incitante do amor é a dificuldade. Malherbe
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Como a flor dobrada é mais formosa do que a singela, assim a
vida dobre dos amantes e amigos é mais feliz do que a simples e
individual. Marquês de Maricá
Na terra da amizade e do amor, nunca more nos polos.
P.C.Vasconcelos Jr.
O eterno e infinito, amando-se, amam também todas as suas
criaturas que compreende na sua imensidade.Marquês de Maricá
A embriaguez do amor, como a do vinho, impele a iguais
desatinos. Maricá
O amor é um crime que não pode ser realizado sem cúmplice.
Baudelaire, l821-l867.
O amor entre o homem e a mulher, como qualquer outro amor, é
generoso em oferecer e generoso em receber; é cheio de risos,
indulgência e regozijo. O amor sustenta, mas não possui; no amor
nos afirmamos uns aos outros, mas não dominamos. Amar não é
ganhar nem perder, mas ajudar e ser ajudado. Robert Reynolds.
Sem a prova de quem ama/ Lutando, dia por dia./ A vida seria um
drama/ Que ninguém compreenderia.
Em toda questão de afeto, sem que se saiba porque, o coração
tudo enxerga, onde o cérebro não vê.
Amor no amor se resume. Sem pensamento mesquinho. Ódio
nasce do ciúme Como o vinagre do vinho.
Amor de mulher no todo/ É um anjo posto de rastros; /Desce mais
baixo que o lodo/Ou sobe acima dos astros.
Vai o berço, vem a cova; /Sai o prazer, surge a dor./ O tempo tudo
renova, /Mas o amor é sempre o amor.
O amor puro tudo entende, /Dá-se, ampara e serve, em suma,
/Perdoa qualquer ofensa, /O amor-próprio nenhuma.
O amor não vem do minuto/ De paixão ou de alegria. /Amor é
assim como o fruto /Que se faz dia por dia.
Com o amor não se brinca! Muitos que começam fingindo que
amam acabam amando de verdade.C.Dossi.
O amor é uma planta primaveril que perfuma com sua esperança,
até as ruínas a que se prende.Flaubert
Os homens sempre querem ser o primeiro de uma mulher, as
mulheres gostam de ser o último caso de um homem.
Amar é deixar de comparar. Bernard Grasset.
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Amamo-nos, sobretudo e aos outros homens, por amor de nós.
Maricá
Aqueles que amam profundamente nunca envelhecem; podem
morrer de velhice, mas morrem jovens.
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu
amor. Anônimo
Só o ultimo amor de u’a mulher pode igualar ao primeiro amor de
um homem. Balzac
O amor é sempre uma escada de ouro pela qual o coração sobe ao
céu. Emmanuel Geibel, l815-l884, poeta alemão.
O cristianismo (romano)fez muito pelo amor, transformando-o em
pecado. Anatole France
Amar mesmo sem ser amado é uma grande felicidade.T.Gautier
O que há de bom, na terra, foi obra do amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor mais elevado, como a arte mais elevada, é uma
devoção.Herder, l774-l803-literato e filósofo alemão.
Deus é a plenitude do céu; o amor é a plenitude do homem. Vitor
Hugo
A intimidade engendra o amor. Lucrécio
Cada objeto amado é o ponto central de um paraíso. Novalis,
1772-l802- poeta alemão.
A arte do amor é, em boa parte, a da persistência. Albert Ellis,
l911-, psicólogo americano.
O amor é e continua a ser a mais alta poesia da natureza. Weber
O amor não é cego: é presbita: prova-o o fato de que não começa
a ver os defeitos senão quando se afasta. Michel Zammacois,
l866-, escritor e jornalista francês.
Quando não se tem o que se ama é preciso amar o que se tem.
Corneille.
A redução do universo a um único ser, a dilatação de um único
ser até Deus, eis o que é o amor.Victor Hugo.
O amor é a saudação dos anjos aos astros.Victor Hugo
Encontrei na rua um rapaz pobríssimo, que amava. O seu chapéu
era velho, a casaca muito usada, e levava os cotovelos rotos; a
água passava-lhe através dos sapatos, e os astros através da
alma.Victor Hugo
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Fundamental na vida é mesmo o amor. É impossível ser feliz
sozinho.Vinicius de Morais
Amar – a todos é dado: / basta viver, simplesmente./ Mas amar e
ser amado/ é sina de pouca gente. Correia Junior.
Amar é um dom consagrado, mais nobre do que se pensa; é dar
tudo ao ser amado, sem pedir a recompensa. Leir Moraes
Amor, palavra encantada, vestida de rósea cor, em quatro letras
guardada como se fora uma flor.Dolores A.R. Santos.
O amor está acima da morte, como o mar acima do
oceano.Lacordaire
Nada é difícil para quem ama.Cícero.
No amor não existe tu nem eu. Krisnamurti
Em todo amor feminino há no fundo uma ternura maternal. Jorge
Ohnet
Amor transforma em luz a treva densa; por um sorriso amor tudo
perdoa. Ana Amélia C. de Mendonça, poetisa carioca, l869.
O amor é o próprio Deus em nosso coração. Cleómenes Campos
O amor é um sentimento tão delicado que às vezes a gente se
satisfaz apenas com a ilusão de que ele existe. Campoamor
O amor parece ser a coisa que mais rápido cresce, mas é a que
mais devagar se desenvolve. Nenhum homem ou mulher sabe o
que realmente é um perfeito amor, senão depois de haverem
estado casados um quarto de século. Mark Twain.
Amamos aqueles com quem nos sentimos felizes.Amamos sim,
pois de que outra maneira podemos saber que os amamos, ou de
que outra maneira definir o amor?
De todas as paixões da vida o amor é a mais egoísta. Renato Kehl
Amor não tem nada a ver com o que esperas conseguir, somente
com o que esperas dar, quer dizer tudo. Catharine Hepburn
Cartas de amor – Assim como as chaves abrem cofres, cartas
abrem corações. James Howell
Não sou teu dono! Apenas te amo. Por isso te liberto, pois pra
mim mais vale ver teu sorriso longe dos meus braços do que
sentir tuas lágrimas a molhar meu peito.
Numa relação de amor total existe a tentativa de dominar o outro:
toda a vida do outro tem de ser condicionada por esse amor. É
autoritarismo e por detrás de todo autoritarismo há hostilidade,
raiva.
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Amor é vida; é ter constantemente/Alma, sentidos, coração –
abertos/ Ao grande, ao belo; é ser capaz de extremos, / De altas
virtudes, e até de crimes. Gonçalves Dias
Gosto e preciso de ti/ Mas quero logo explicar/ Não gosto porque
preciso / Preciso sim, por gostar. Mário Lago
Se em um beijo de mil sabores/ Cabe a expressão de um desejo/
Em um beijo te mando flores/ E junto às flores te beijo. Anônimo.
Tu censuras de minha alma / Este alvoroço, este ardor/ Quem tem
amor e tem calma Tem calma... Não tem amor. Anônimo.
Para amar basta um momento/ Pois para amar basta ver/ E, às
vezes, a vida inteiramente Não chega para esquecer. Anônimo
Quem não ama sabe, quem ama saboreia. P.C.Vasconcelos Jr.
A vida é um deserto aborrecido/ Sem sombra doce, ou viração
calmante; / – Amor – é a fonte que nasceu nas pedras/ E mata a
sede à caravana errante. Casimiro de Abreu
O amor é mais forte do que a morte, porque só ele sabe viver, só
ele não aceita morrer. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor tem indenização que a amizade não possui. Rochester,
Earl of (John Wilmot) l647-l680, poeta inglês.
O incitante do amor é a dificuldade. Malherbe
O amor tem suas próprias razões, que a lógica não compreende,
como o destino tem as suas ironias, que a razão não explica. Artur
Orlando
O amor exclui a igualdade: uma admira e o outro goza por ser
admirado. Um implora, a outra se defende ou concede. Até no
próprio momento da união mais perfeita, há um vencedor e um
vencido. M. Prévost
O amor é a básico, a essência e o fim da existência. Só por meio
do amor é que nos conhecemos a nós mesmos e compreendemos
o mundo e a vida. Heribert Rau
O amor é o impulso vital do coração feminino, o espírito das suas
leis, a mola dos seus nervos. J. P. Richter
Mal de amor – Ainda não se inventou uma vacina contra os males
da alma produzidos pelo amor. C. Drummond de Andrade
Nunca desista de ninguém. Milagres acontecem todos os dias. S.
Brown
O que há de bom, na terra, foi obra de amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
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Quem amou nunca esqueceu. Quem esqueceu nunca amou. Padre
Antônio Feijó
O verdadeiro amor nunca morre, dorme para acordar mais belo.
A. C. de Jesus
Amor é o esforço que um homem faz para contentar-se com uma
só mulher. Paul Geraldy, pseudônimo de Paul Lefebvre, l885l983, dramaturgo francês.
O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se
tem. Antoine de Saint-Exupéry
Todo amor pequeno comete faltas grandes. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor anda transgênico, geneticamente modificado, fast love.
Arnaldo Jabor, 62 anos, carioca, cronista e comentarista de TV
O amor é uma ilusão sem a qual não podemos viver. Como os
relâmpagos, o amor nos liga entre a terra e o céu. Arnaldo Jabor
O amor, como o menino, começa brincando e termina chorando.
Maricá
O ódio paralisa a vida; o amor a desata. O ódio confunde a vida; o
amor a harmoniza. O ódio escurece a vida; o amor a ilumina.
Martin Luther King Jr.
O amor vive da incompletitude e esse vazio justifica a poesia da
entrega. Arnaldo Jabor
O amor é o rei dos moços e o tirano dos velhos. Machado de
Assis
A perfeição no amor consiste no sacrifício dos desejos do amante
que anela só agradar ao objeto amado. Machado de Assis
O eterno e infinito, amando-se, amam também todas as suas
criaturas que compreende na sua imensidade.Marquês de Maricá
A embriaguez do amor, como a do vinho, impele a iguais
desatinos. Maricá
O amor entre o homem e a mulher, como qualquer outro amor, é
generoso em oferecer e generoso em receber; é cheio de risos,
indulgência e regozijo. O amor sustenta, mas não possui; no amor
nos afirmamos uns aos outros, mas não dominamos. Amar não é
ganhar nem perder, mas ajudar e ser ajudado. Robert Reynolds.
Sem a prova de quem ama/ Lutando, dia por dia./ A vida seria um
drama/ Que ninguém compreenderia.
Amor no amor se resume/ Sem pensamento mesquinho. /Ódio
nasce do ciúme/ Como o vinagre do vinho.
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Amor de mulher no todo/ É um anjo posto de rastros; /Desce mais
baixo que o lodo/Ou sobe acima dos astros.
Vai o berço, vem a cova; /Sai o prazer, surge a dor./ O tempo tudo
renova, /Mas o amor é sempre o amor.
O amor puro tudo entende, /Dá-se, ampara e serve, em suma,
/Perdoa qualquer ofensa, /O amor-próprio nenhuma.
O amor não vem do minuto/ De paixão ou de alegria. /Amor é
assim como o fruto /Que se faz dia por dia.
Com o amor não se brinca! Muitos que começam fingindo que
amam acabam amando de verdade.C.Dossi.
O amor é uma planta primaveril que perfuma com sua esperança,
até as ruínas a que se prende.Flaubert
Os homens sempre querem ser o primeiro de uma mulher, as
mulheres gostam de ser o último caso de um homem.
Amar é deixar de comparar. Bernard Grasset.
Amamo-nos, sobretudo e aos outros homens, por amor de nós.
Maricá
Aqueles que amam profundamente nunca envelhecem; podem
morrer de velhice, mas morrem jovens.
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu
amor. Anônimo
Só o ultimo amor de u’a mulher pode igualar ao primeiro amor de
um homem. Balzac
O amor é sempre uma escada de ouro pela qual o coração sobe ao
céu. Emmanuel Geibel, l815-l884, poeta alemão.
O cristianismo fez muito pelo amor, transformando-o em pecado.
Anatole France
Amar mesmo sem ser amado é uma grande felicidade.T.Gautier
O amor mais elevado, como a arte mais elevada, é uma devoção.
Herder, l774-l803-literato e filósofo alemão.
Deus é a plenitude do céu; o amor é a plenitude do homem. Vitor
Hugo
A intimidade engendra o amor. Lucrécio
Cada objeto amado é o ponto central de um paraíso. Novalis,
1772-l802- poeta alemão.
A arte do amor é, em boa parte, a da persistência. Albert Ellis,
l911-, psicólogo americano.
O amor é e continua a ser a mais alta poesia da natureza. Weber
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O amor não é cego: é presbita: prova-o o fato de que não começa
a ver os defeitos senão quando se afasta. Michel Zammacois,
l866-, escritor e jornalista francês.
Quando não se tem o que se ama é preciso amar o que se tem.
Corneille.
A redução do universo a um único ser, a dilatação de um único
ser até Deus, eis o que é o amor.V.Hugo.
O amor é a saudação dos anjos aos astros.V.Hugo
Encontrei na rua um rapaz pobríssimo, que amava. O seu chapéu
era velho, a casaca muito usada, e levava os cotovelos rotos; a
água passava-lhe através dos sapatos, e os astros através da
alma.Victor Hugo
Fundamental na vida é mesmo o amor. É impossível ser feliz
sozinho.Vinicius de Morais
Amar – a todos é dado: / basta viver, simplesmente./ Mas amar e
ser amado/ é sina de pouca gente. Correia Junior.
Amar é um dom consagrado, mais nobre do que se pensa; é dar
tudo ao ser amado, sem pedir a recompensa. Leir Moraes
Amor, palavra encantada, vestida de rósea cor, em quatro letras
guardada como se fora uma flor.Dolores A.R. Santos.
O amor está acima da morte, como o mar acima do
oceano.Lacordaire
Nada é difícil para quem ama.Cícero.
No amor não existe tu nem eu. Krisnamurti
Em todo amor feminino há no fundo uma ternura maternal. Jorge
Ohnet
Amor transforma em luz a treva densa; por um sorriso amor tudo
perdoa. Ana Amélia C. de Mendonça, poetisa carioca, l869.
O amor é o próprio Deus em nosso coração. Cleómenes Campos
O amor é um sentimento tão delicado que às vezes a gente se
satisfaz apenas com a ilusão de que ele existe. Campoamor
Preferimos ver a quem fazemos benefícios a ver aqueles de quem
os recebemos. La Rochefoucauld
O amor parece ser a coisa que mais rápido cresce, mas é a que
mais devagar se desenvolve. Nenhum homem ou mulher sabe o
que realmente é um perfeito amor, senão depois de haverem
estado casados um quarto de século. Mark Twain.
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Amamos aqueles com quem nos sentimos felizes.Amamos sim,
pois de que outra maneira podemos saber que os amamos, ou de
que outra maneira definir o amor?
O amor assemelha a uma borboleta.Vai para onde lhe agrada, e
agrada aonde vai. Wila Cather, l873-l947.
De todas as paixões da vida o amor é a mais egoísta. Renato Kehl
Difícil no amor é saber renunciar.
Amor não tem nada a ver com o que esperas conseguir, somente
com o que esperas dar, quer dizer tudo. Catharine Hepburn
Uma paixão se conhece pelos extremos Um amor, pelo centro.
Daniel Piza, Gazeta Mercantil.
Cartas de amor – Assim como as chaves abrem cofres, cartas
abrem corações. James Howell
Não sou teu dono! Apenas te amo. Por isso te liberto, pois pra
mim mais vale ver teu sorriso longe dos meus braços do que
sentir tuas lágrimas a molhar meu peito.
Numa relação de amor total existe a tentativa de dominar o outro:
toda a vida do outro tem de ser condicionada por esse amor. É
autoritarismo e por detrás de todo autoritarismo há hostilidade,
raiva.
Amor é vida; é ter constantemente/Alma, sentidos, coração –
abertos/ Ao grande, ao belo; é ser capaz de extremos, / De altas
virtudes, e até de crimes. Gonçalves Dias
Gosto e preciso de ti/ Mas quero logo explicar/ Não gosto porque
preciso / Preciso sim, por gostar. Mário Lago
Se em um beijo de mil sabores/ Cabe a expressão de um desejo/
Em um beijo te mando flores/ E junto às flores te beijo. Anônimo.
Tu censuras de minha alma / Este alvoroço, este ardor/ Quem tem
amor e tem calma Tem calma... Não tem amor. Anônimo.
Para amar basta um momento/ Pois para amar basta ver/ E, às
vezes, a vida inteiramente Não chega para esquecer. Anônimo
Quem não ama sabe, quem ama saboreia. P.C.Vasconcelos Jr.
A vida é um deserto aborrecido/ Sem sombra doce, ou viração
calmante; / – Amor – é a fonte que nasceu nas pedras/ E mata a
sede à caravana errante. Casimiro de Abreu
O amor é mais forte do que a morte, porque só ele sabe viver, só
ele não aceita morrer. P.C.Vasconcelos Jr.
A amar e a rezar ninguém pode obrigar. Provérbio
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O amor tem suas próprias razões, que a lógica não compreende,
como o destino tem as suas ironias, que a razão não explica. Artur
Orlando
O amor exclui a igualdade: uma admira e o outro goza por ser
admirado. Um implora, a outra se defende ou concede. Até no
próprio momento da união mais perfeita, há um vencedor e um
vencido. M. Prévost
O amor é a base, a essência e o fim da existência. Só por meio do
amor é que nos conhecemos a nós mesmos e compreendemos o
mundo e a vida. Heribert Rau
O amor é o impulso vital do coração feminino, o espírito das suas
leis, a mola dos seus nervos. J. P. Richter
O amor mais secreto deixa sempre escapar o seu segredo por
algum indício. Racine
Mal de amor – Ainda não se inventou uma vacina contra os males
da alma produzidos pelo amor. C. Drummond de Andrade
Nunca desista de ninguém. Milagres acontecem todos os dias. S.
Brown
O que há de bom, na terra, foi obra de amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
Quem amou nunca esqueceu. Quem esqueceu nunca amou. Padre
Antônio Feijó
Amor é o esforço que um homem faz para contentar-se com uma
só mulher. Paul Geraldy, pseudônimo de Paul Lefebvre, l885l983, dramaturgo francês.
O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se
tem. Antoine de Saint-Exupéry
O amor receia mais a mudança do que a destruição. F. Nietzsche
Curiosas as feridas do amor! Só as fecha quem as abriu.
P.C.Vasconcelos Jr.
O amor anda transgênico, geneticamente modificado, fast love.
Arnaldo Jabor, 62 anos, carioca, cronista e comentarista de TV.
Nunca amei outra pessoa do modo que me amo Mae West, 892l980, atriz americana.
O amor é uma ilusão sem a qual não podemos viver. Como os
relâmpagos, o amor nos liga entre a terra e o céu. Arnaldo Jabor
O amor, como o menino, começa brincando e termina chorando.
Maricá
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O ódio paralisa a vida; o amor a desata. O ódio confunde a vida; o
amor a harmoniza. O ódio escurece a vida; o amor a ilumina.
Martin Luther King Jr.
O amor vive da incompletitude e esse vazio justifica a poesia da
entrega. Arnaldo Jabor
Ser impossível é a grande beleza do amor. Arnaldo Jabor
O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida. Camilo C.
Branco
O amor é o rei dos moços e o tirano dos velhos. Machado de
Assis
A perfeição no amor consiste no sacrifício dos desejos do amante
que anela só agradar ao objeto amado. Machado de Assis
Um amor, que afaga os moços, pode afogar os velhos.
P.C.Vasconcelos Jr.
Ninguém é pobre quando ama. Camilo C. Branco
Viver sem ter sentido um verdadeiro amor, é ter deixado passar a
vida sem viver. Salviati
Como a flor dobrada é mais formosa do que a singela, assim a
vida dobre dos amantes e amigos é mais feliz do que a simples e
individual. Maricá
Na terra da amizade e do amor, nunca more nos polos.
P.C.Vasconcelos Jr.
O eterno e infinito, amando-se, amam também todas as suas
criaturas que compreende na sua imensidade.Marquês de Maricá
A embriaguez do amor, como a do vinho, impele a iguais
desatinos. Marquês de Maricá
O amor entre o homem e a mulher, como qualquer outro amor, é
generoso em oferecer e generoso em receber; é cheio de risos,
indulgência e regozijo. O amor sustenta, mas não possui; no amor
nos afirmamos uns aos outros, mas não dominamos. Amar não é
ganhar nem perder, mas ajudar e ser ajudado. Robert Reynolds.
Sem a prova de quem ama/ Lutando, dia por dia./ A vida seria um
drama/ Que ninguém compreenderia.
Em toda questão de afeto, /Sem que se saiba porque, /O coração
tudo enxerga/Onde o cérebro não vê.
Amor no amor se resume/ Sem pensamento mesquinho. /Ódio
nasce do ciúme/ Como o vinagre do vinho.
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Amor de mulher no todo/ É um anjo posto de rastros; /Desce mais
baixo que o lodo/Ou sobe acima dos astros.
Vai o berço, vem a cova; /Sai o prazer, surge a dor./ O tempo tudo
renova, /Mas o amor é sempre o amor.
O amor puro tudo entende, /Dá-se, ampara e serve, em suma,
/Perdoa qualquer ofensa, /O amor-próprio nenhuma.
O amor não vem do minuto/ De paixão ou de alegria. /Amor é
assim como o fruto /Que se faz dia por dia.
Quem ama não conta mágoas/ E nem procura entendê-las, /Tem o
coração no mundo/ E o coração nas estrelas./
Alegria de quem ama/ Luz de paz brilhando em prece/ Quando o
amor se vai embora, /No coração anoitece.
Amor, – o sol que se reparte, / Por santos, crentes e ateus, –/
Mostra ser em toda parte, / A onipresença de Deus. Toninho
Bittencourt
Amar com o propósito de ser amado é humano, mas amar com o
propósito de amar é digno dos anjos. Lamartine
Amor, palavra encantada /Vestida de rósea cor, /Em quatro letras
guardada / Como se fora uma flor.
O amor em quem aparece/ Dizem que faz maravilhas; /Eu, nunca
vi que fizesse/ Mais do que filhos e filhas. Augusto Gil
Em amor sempre fracassam/ Os que em aparências fiam: /Quantas
vezes corpos se enlaçam/ E as almas se distanciam?...
Essa força que cimenta e sustenta, unidos e compactos os
organismos, a denominais de coesão no nível matéria, atração no
nível energia, amor no nível espírito. Pietro Ubaldi, A Grande
Síntese.
O Amor é o hálito divino fecundando a Vida, pois que, sem o
Amor, a Criação não existiria. Joana de Ângelis
O Amor é a finalidade última e o único dissolvente da lei do
Carma, pela qual a evolução pessoal é regulada. Edgar Cayce,
famoso paranormal americano.
Nada é mais bonito do que o amor que atravessou as tempestades
da vida. Jerome K. Jerome, l859-l927, novelista e dramaturgo
inglês.
Admiramos o mundo através do que amamos. Alphonse de
Lamartine, l790-l927, poeta e escritor francês.
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O nosso amor é tão bonito/ Ela finge que me ama/ E eu finjo que
acredito. Nelson Sargento, sambista mangueirense.
Todos os amantes, inconscientemente, estabelecem as próprias
regras do jogo, que, desde o inicio, não admitem transgressão.
Milan Kundera, (74), escritor tcheco.
Amor não tem nada a ver com o que você espera receber, mas só
com o que você espera dar.
Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu
embriagado de harmonia. Shakespeare
O amor é como a guerra. E na guerra também valem os
estratagemas. Cervantes
A vida é a flor cujo mel é o amor. Victor Hugo
Se empunhaste em teu coração a rosa do amor, tua vida não foi
inútil, quer tenhas buscado ouvir a voz de Deus, quer tenhas,
sorridente, empunhado a taça do prazer.Omar Khayam, l050-ll23,
poeta e astrônomo persa.
Na amizade e no amor se repartem os bens imortais da alma.
O amor é a doce presença da alegria, que envolve as criaturas em
harmonias luarizantes e o amor é uma luz que não deixa escurecer
a vida. J. de Ângelis
Aquele que ama sem interesse, vive em harmonia com o
manancial de todo o amor, e com os que nele bebem. Lavater,
João Gaspar. 1741-1801- Zurique.
O homem pela ciência conquistará novos mundos no Cosmo, mas
pelo amor aperfeiçoará a Terra para que ela brilhe nos Céus.
França Pereira
Amor, palavra encantada /Vestida de rósea cor, /Em quatro letras
guardada / Como se fora uma flor.
O amor em quem aparece/ Dizem que faz maravilhas; /Eu, nunca
vi que fizesse/ Mais do que filhos e filhas. Augusto Gil
Em amor sempre fracassam/ Os que em aparências fiam: /Quantas
vezes corpos se enlaçam/ E as almas se distanciam?...
Essa força que cimenta e sustenta unidos e compactos os
organismos, a denominais de coesão no nível matéria, atração no
nível energia, amor no nível espírito. Pietro Ubaldi, A Grande
Síntese.
O Amor é o hálito divino fecundando a Vida, pois que, sem o
Amor, a Criação não existiria. Joana de Ângelis
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O Amor é a finalidade última e o único dissolvente da lei do
Carma, pela qual a evolução pessoal é regulada. Edgar Cayce,
famoso paranormal americano.
Nada é mais bonito do que o amor que atravessou as tempestades
da vida. Jerome K. Jerome, l859-l927, novelista e dramaturgo
inglês.
Admiramos o mundo através do que amamos. Alphonse de
Lamartine, l790-l927, poeta e escritor francês.
O nosso amor é tão bonito/ Ela finge que me ama/ E eu finjo que
acredito. Nelson Sargento, sambista mangueirense.
Todos os amantes, inconscientemente, estabelecem as próprias
regras do jogo, que, desde o inicio, não admitem transgressão.
Milan Kundera, 74-escritor tcheco.
Amor não tem nada a ver com o que você espera receber, mas só
com o que você espera dar. Omar Khayam
Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu
embriagado de harmonia. Shakespeare
O amor, antes do que comportamento é estado e sentimento.Podese amar só sentindo, imaginando, pensando.Do livro Palavras no
Tempo, de Domenico de Masi,
O amor é como a guerra. E na guerra também valem os
estratagemas. Cervantes
A vida é a flor cujo mel é o amor. Victor Hugo
Quando o Amor vos fizer sinal, segui-o; ainda que os seus
caminhos sejam duros e escarpados. E quando as suas asas vos
envolverem, entregai-vos; ainda que a espada escondida na sua
plumagem vos possa ferir. Gibran Kahlil Gibran
Se empunhaste em teu coração a rosa do amor, tua vida não foi
inútil, quer tenhas buscado ouvir a voz de Deus, quer tenhas,
sorridente, empunhado a taça do prazer.Omar Khayam, l050-ll23,
poeta e astrônomo persa.
O amor platônico é como um vulcão inativo. André Prévost
Na amizade e no amor se repartem os bens imortais da alma.
O amor não é rico nem pobre. Sua situação é sempre
intermediária. Como desejo de felicidade, ele é universal e não é
próprio apenas do homem. Seu verdadeiro objeto é a conservação
e a reprodução da vida e não apenas da vida corpórea, mas
também da vida intelectual.Platão
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O amor puro tudo entende, /Dá-se, ampara e serve, em suma,
/Perdoa qualquer ofensa, /O amor-próprio nenhuma.
O amor não vem do minuto/ De paixão ou de alegria. /Amor é
assim como o fruto /Que se faz dia por dia.
Com o amor não se brinca! Muitos que começam fingindo que
amam acabam amando de verdade.C.Dossi.
O amor é uma planta primaveril que perfuma com sua esperança,
até as ruínas a que se prende.Flaubert
Os homens sempre querem ser o primeiro de uma mulher, as
mulheres gostam de ser o último caso de um homem.
Amar é deixar de comparar. Bernard Grasset.
Amamo-nos, sobretudo e aos outros homens, por amor de nós.
Maricá
Aqueles que amam profundamente nunca envelhecem; podem
morrer de velhice, mas morrem jovens.
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu
amor. Anônimo
Só o ultimo amor de u’a mulher pode igualar ao primeiro amor de
um homem. Balzac
O amor é sempre uma escada de ouro pela qual o coração sobe ao
céu. Emmanuel Geibel, l815-l884, poeta alemão.
O cristianismo (romano)fez muito pelo amor, transformando-o
em pecado. Anatole France
O que há de bom, na terra, foi obra do amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
Amar mesmo sem ser amado é uma grande felicidade.T.Gautier
O amor mais elevado, como a arte mais elevada, é uma
devoção.Herder, l774-l803-literato e filósofo alemão.
Deus é a plenitude do céu; o amor é a plenitude do homem. Vitor
Hugo
A intimidade engendra o amor. Lucrécio
Cada objeto amado é o ponto central de um paraíso. Novalis,
1772-l802- poeta alemão.
A arte do amor é, em boa parte, a da persistência. Albert Ellis,
l911-, psicólogo americano.
O amor é e continua a ser a mais alta poesia da natureza. Weber
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O amor não é cego: é presbita: prova-o o fato de que não começa
a ver os defeitos senão quando se afasta. Michel Zammacois,
l866-, escritor e jornalista francês.
Quando não se tem o que se ama é preciso amar o que se tem.
Corneille.
A redução do universo a um único ser, a dilatação de um único
ser até Deus, eis o que é o amor.V.Hugo.
O amor é a saudação dos anjos aos astros.V.Hugo
Encontrei na rua um rapaz pobríssimo, que amava. O seu chapéu
era velho, a casaca muito usada, e levava os cotovelos rotos; a
água passava-lhe através dos sapatos, e os astros através da
alma.Victor Hugo
Fundamental na vida é mesmo o amor. É impossível ser feliz
sozinho.Vinicius de Morais
Amar – a todos é dado: / basta viver, simplesmente./ Mas amar e
ser amado/ é sina de pouca gente. Correia Junior.
Amar é um dom consagrado, mais nobre do que se pensa; é dar
tudo ao ser amado, sem pedir a recompensa. Leir Moraes
Amor, palavra encantada, vestida de rósea cor, em quatro letras
guardada como se fora uma flor.Dolores A.R. Santos.
O amor está acima da morte, como o mar acima do
oceano.Lacordaire
Nada é difícil para quem ama.Cícero.
No amor não existe tu nem eu. Krisnamurti
Em todo amor feminino há no fundo uma ternura maternal. Jorge
Ohnet
Amor transforma em luz a treva densa; por um sorriso amor tudo
perdoa. Ana Amélia C. de Mendonça, poetisa carioca, l869.
O amor é o próprio Deus em nosso coração. Cleómenes Campos
O amor é um sentimento tão delicado que às vezes a gente se
satisfaz apenas com a ilusão de que ele existe. Campoamor
Preferimos ver a quem fazemos benefícios a ver aqueles de quem
os recebemos. La Rochefoucauld
O amor parece ser a coisa que mais rápido cresce, mas é a que
mais devagar se desenvolve. Nenhum homem ou mulher sabe o
que realmente é um perfeito amor, senão depois de haverem
estado casados um quarto de século. Mark Twain.
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Amamos aqueles com quem nos sentimos felizes.Amamos sim,
pois de que outra maneira podemos saber que os amamos, ou de
que outra maneira definir o amor?
Pobre é o amor que pode ser descrito. Shakespeare
A sina do amor é sempre parecer pouco demais, ou
excessivo.Amélia E.Bar, l83l-l9l9, escritora americana.
O amor assemelha a uma borboleta.Vai para onde lhe agrada, e
agrada aonde vai. Wila Cather, l873-l947.
O verdadeiro amor nunca se esgota. Quanto mais se dá, mais se
tem.
De todas as paixões da vida o amor é a mais egoísta. Renato Kehl
Difícil no amor é saber renunciar.
Amor não tem nada a ver com o que esperas conseguir, somente
com o que esperas dar, quer dizer tudo. Catharine Hepburn
Uma paixão se conhece pelos extremos Um amor, pelo centro.
Daniel Piza, Gazeta Mercantil.
Cartas de amor – Assim como as chaves abrem cofres, cartas
abrem corações. James Howell
Não sou teu dono! Apenas te amo. Por isso te liberto, pois pra
mim mais vale ver teu sorriso longe dos meus braços do que
sentir tuas lágrimas a molhar meu peito.
Numa relação de amor total existe a tentativa de dominar o outro:
toda a vida do outro tem de ser condicionada por esse amor. É
autoritarismo e por detrás de todo autoritarismo há hostilidade,
raiva.
Amor é vida; é ter constantemente/Alma, sentidos, coração –
abertos/ Ao grande, ao belo; é ser capaz de extremos, / De altas
virtudes, e até de crimes. Gonçalves Dias
Só adultera o amor que não for adulto. P.C.Vasconcelos Jr.
Gosto e preciso de ti/ Mas quero logo explicar/ Não gosto porque
preciso / Preciso sim, por gostar. Mário Lago
Se em um beijo de mil sabores/ Cabe a expressão de um desejo/
Em um beijo te mando flores/ E junto às flores te beijo. Anônimo.
Tu censuras de minha alma / Este alvoroço, este ardor/ Quem tem
amor e tem calma Tem calma... Não tem amor. Anônimo.
Para amar basta um momento/ Pois para amar basta ver/ E, às
vezes, a vida inteiramente Não chega para esquecer. Anônimo
Quem não ama sabe, quem ama saboreia. P.C.Vasconcelos Jr.
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A vida é um deserto aborrecido/ Sem sombra doce, ou viração
calmante; / – Amor – é a fonte que nasceu nas pedras/ E mata a
sede à caravana errante. Casimiro de Abreu
O amor é mais forte do que a morte, porque só ele sabe viver, só
ele não aceita morrer. P.C.Vasconcelos Jr.
A amar e a rezar ninguém pode obrigar. Provérbio
O amor tem suas próprias razões, que a lógica não compreende,
como o destino tem as suas ironias, que a razão não explica. Artur
Orlando
O amor exclui a igualdade: uma admira e o outro goza por ser
admirado. Um implora, a outra se defende ou concede. Até no
próprio momento da união mais perfeita, há um vencedor e um
vencido. M. Prévost
Quanto mais se ama, mais longe se vê. P.C.Vasconcelos Jr.
Pode existir compaixão sem amor. O que não existe e amor sem
compaixão. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor é a básico, a essência e o fim da existência. Só por meio
do amor é que nos conhecemos a nós mesmos e compreendemos
o mundo e a vida. Heribert Rau
O amor é o impulso vital do coração feminino, o espírito das suas
leis, a mola dos seus nervos. J. P. Richter
Quanto mais espírito houver no amor, mais insaciável ele se
torna. P.C.Vasconcelos Jr.
Mal de amor – Ainda não se inventou uma vacina contra os males
da alma produzidos pelo amor. C. Drummond de Andrade
O coração da mulher, como muitos instrumentos, depende de
quem o toca. Saint Prosper
Nunca desista de ninguém. Milagres acontecem todos os dias. S.
Brown
O amor nunca morre de inanição. Porém, às vezes, morre de
indigestão. Ninon de Lenclos
O que há de bom, na terra, foi obra de amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
O sofrimento no amor é mais fecundo que todas as alegrias. John
Dryden
Quem amou nunca esqueceu. Quem esqueceu nunca amou. Padre
Antônio Feijó
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O verdadeiro amor nunca morre, dorme para acordar mais belo.
A. C. de Jesus
Amor é o esforço que um homem faz para contentar-se com uma
só mulher. Paul Geraldy, pseudônimo de Paul Lefebvre, l885l983, dramaturgo francês.
O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se
tem. Antoine de Saint-Exupéry
Todo amor pequeno comete faltas grandes. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor receia mais a mudança do que a destruição. F. Nietzsche
Curiosas as feridas do amor! Só as fecha quem as abriu.
P.C.Vasconcelos Jr.
O amor anda transgênico, geneticamente modificado, fast love.
Arnaldo Jabor, 62 anos, carioca, cronista e comentarista de TV
Nunca amei outra pessoa do modo que me amo.Mae West - 1892l980 - atriz ianque.
Às vezes, o amor é mais forte do que as convicções de um
homem. Isaac Bashevis Singer, l904-l991, americano nascido na
Polônia, Prêmio Nobel de Literatura de l978.
O amor reparte com a ambição a nossa vida: o primeiro ocupa a
mocidade, a segunda a outra parte. Marquês de Maricá
O amor é uma ilusão sem a qual não podemos viver. Como os
relâmpagos, o amor nos liga entre a terra e o céu. Arnaldo Jabor
O amor, como o menino, começa brincando e termina chorando.
Marquês de Maricá
O ódio paralisa a vida; o amor a desata. O ódio confunde a vida; o
amor a harmoniza. O ódio escurece a vida; o amor a ilumina.
Martin Luther King Jr.
O amor vive da incompletitude e esse vazio justifica a poesia da
entrega. Arnaldo Jabor
Ser impossível é a grande beleza do amor. Arnaldo Jabor
O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida. Camilo C.
Branco
O amor é o rei dos moços e o tirano dos velhos. Machado de
Assis
A perfeição no amor consiste no sacrifício dos desejos do amante
que anela só agradar ao objeto amado. Machado de Assis
Um amor, que afaga os moços, pode afogar os velhos.
P.C.Vasconcelos Jr.
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Ninguém é pobre quando ama. Camilo C. Branco
Viver sem ter sentido um verdadeiro amor, é ter deixado passar a
vida sem viver. Salviati
O amor platônico é uma viagem em aeroplano mais perigosa para
a mulher que para o homem. O homem tem sempre um olho
sobre o pára-quedas. C. Brereton
O amor tem indenização que a amizade não possui. Rochester,
Earl of (John Wilmot) l647-l680, poeta inglês.
O incitante do amor é a dificuldade. Malherbe
O eterno e infinito, amando-se, amam também todas as suas
criaturas que compreende na sua imensidade.Marquês de Maricá
A embriaguez do amor, como a do vinho, impele a iguais
desatinos. Maricá
O amor é um crime que não pode ser realizado sem cúmplice.
Baudelaire, l821-l867
O amor entre o homem e a mulher, como qualquer outro amor, é
generoso em oferecer e generoso em receber; é cheio de risos,
indulgência e regozijo. O amor sustenta, mas não possui; no amor
nos afirmamos uns aos outros, mas não dominamos. Amar não é
ganhar nem perder, mas ajudar e ser ajudado. Robert Reynolds.
Sem a prova de quem ama/ Lutando, dia por dia./ A vida seria um
drama/ Que ninguém compreenderia.
Amor no amor se resume/ Sem pensamento mesquinho. /Ódio
nasce do ciúme/ Como o vinagre do vinho.
Amor de mulher no todo/ É um anjo posto de rastros; /Desce mais
baixo que o lodo/Ou sobe acima dos astros.
Vai o berço, vem a cova; /Sai o prazer, surge a dor./ O tempo
tudo renova, /Mas o amor é sempre o amor.
O amor puro tudo entende, /Dá-se, ampara e serve, em suma,
/Perdoa qualquer ofensa, /O amor-próprio nenhuma.
O amor não vem do minuto/ De paixão ou de alegria. /Amor é
assim como o fruto /Que se faz dia por dia.
Com o amor não se brinca! Muitos que começam fingindo que
amam acabam amando de verdade.C.Dossi.
O amor é uma planta primaveril que perfuma com sua esperança,
até as ruínas a que se prende.Flaubert
Os homens sempre querem ser o primeiro de uma mulher, as
mulheres gostam de ser o último caso de um homem.
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Amar é deixar de comparar. Bernard Grasset.
Amamo-nos, sobretudo e aos outros homens, por amor de nós.
Marquês de Maricá
Aqueles que amam profundamente nunca envelhecem; podem
morrer de velhice, mas morrem jovens.
Quanto mais renunciares ao teu “eu”, maior e mais veraz será teu
amor. Anônimo
Só o ultimo amor de u’a mulher pode igualar ao primeiro amor de
um homem. Balzac
O amor é sempre uma escada de ouro pela qual o coração sobe ao
céu. Emmanuel Geibel, l815-l884, poeta alemão.
O cristianismo fez muito pelo amor, transformando-o em pecado.
Anatole France
O que há de bom, na terra, foi obra do amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
Amar mesmo sem ser amado é uma grande felicidade.T.Gautier
O amor mais elevado, como a arte mais elevada, é uma devoção.
Herder, l774-l803-literato e filósofo alemão.
Deus é a plenitude do céu; o amor é a plenitude do homem. Vitor
Hugo
A intimidade engendra o amor. Lucrécio
Cada objeto amado é o ponto central de um paraíso. Novalis,
1772-l802- poeta alemão.
A arte do amor é, em boa parte, a da persistência. Albert Ellis,
l911- psicólogo americano.
O amor é e continua a ser a mais alta poesia da natureza. Weber
O amor não é cego: é presbita: prova-o o fato de que não começa
a ver os defeitos senão quando se afasta. Michel Zammacois,
l866- escritor e jornalista francês.
Quando não se tem o que se ama é preciso amar o que se tem.
Corneille.
A redução do universo a um único ser, a dilatação de um único
ser até Deus, eis o que é o amor.Victor Hugo.
O amor é a saudação dos anjos aos astros.Victor Hugo
Encontrei na rua um rapaz pobríssimo, que amava. O seu chapéu
era velho, a casaca muito usada, e levava os cotovelos rotos; a
água passava-lhe através dos sapatos, e os astros através da
alma.Victor Hugo
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Fundamental na vida é mesmo o amor. É impossível ser feliz
sozinho.Vinicius de Morais
Amar – a todos é dado: / basta viver, simplesmente./ Mas amar e
ser amado/ é sina de pouca gente. Correia Junior.
Amar é um dom consagrado, mais nobre do que se pensa; é dar
tudo ao ser amado, sem pedir a recompensa. Leir Moraes
Amor, palavra encantada, vestida de rósea cor, em quatro letras
guardada como se fora uma flor.Dolores A.R. Santos.
O amor está acima da morte, como o mar acima do
oceano.Lacordaire
Nada é difícil para quem ama.Cícero.
No amor não existe tu nem eu. Krisnamurti
Em todo amor feminino há no fundo uma ternura maternal. Jorge
Ohnet
Amor transforma em luz a treva densa; por um sorriso amor tudo
perdoa. Ana Amélia C. de Mendonça, poetisa carioca, l869.
O amor é o próprio Deus em nosso coração. Cleómenes Campos
O amor é um sentimento tão delicado que às vezes a gente se
satisfaz apenas com a ilusão de que ele existe. Campoamor
Preferimos ver a quem fazemos benefícios a ver aqueles de quem
os recebemos. La Rochefoucauld
O amor parece ser a coisa que mais rápido cresce, mas é a que
mais devagar se desenvolve. Nenhum homem ou mulher sabe o
que realmente é um perfeito amor, senão depois de haverem
estado casados um quarto de século. Mark Twain.
Amamos aqueles com quem nos sentimos felizes.Amamos sim,
pois de que outra maneira podemos saber que os amamos, ou de
que outra maneira definir o amor?
Pobre é o amor que pode ser descrito. Shakespeare
A sina do amor é sempre parecer pouco demais, ou
excessivo.Amélia E.Bar, l83l-l9l9, escritora americana.
O amor assemelha a uma borboleta.Vai para onde lhe agrada, e
agrada aonde vai. Wila Cather, l873-l947.
O verdadeiro amor nunca se esgota. Quanto mais se dá, mais se
tem.
De todas as paixões da vida o amor é a mais egoísta. Renato Kehl
Difícil no amor é saber renunciar.
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Amor não tem nada a ver com o que esperas conseguir, somente
com o que esperas dar, quer dizer tudo. Catharine Hepburn
Uma paixão se conhece pelos extremos Um amor, pelo centro.
Daniel Piza, Gazeta Mercantil.
Cartas de amor – Assim como as chaves abrem cofres, cartas
abrem corações. James Howell
Não sou teu dono! Apenas te amo. Por isso te liberto, pois pra
mim mais vale ver teu sorriso longe dos meus braços do que
sentir tuas lágrimas a molhar meu peito.
Numa relação de amor total existe a tentativa de dominar o outro:
toda a vida do outro tem de ser condicionada por esse amor. É
autoritarismo e por detrás de todo autoritarismo há hostilidade,
raiva.
Amor é vida; é ter constantemente/Alma, sentidos, coração –
abertos/ Ao grande, ao belo; é ser capaz de extremos, / De altas
virtudes, e até de crimes. Gonçalves Dias
Só adultera o amor que não for adulto. P.C.Vasconcelos Jr.
Gosto e preciso de ti/ Mas quero logo explicar/ Não gosto porque
preciso / Preciso sim, por gostar. Mário Lago
Se em um beijo de mil sabores/ Cabe a expressão de um desejo/
Em um beijo te mando flores/ E junto às flores te beijo. Anônimo.
Tu censuras de minha alma / Este alvoroço, este ardor/ Quem tem
amor e tem calma Tem calma... Não tem amor. Anônimo.
Para amar basta um momento/ Pois para amar basta ver/ E, às
vezes, a vida inteiramente Não chega para esquecer. Anônimo
Quem não ama sabe, quem ama saboreia. P.C.Vasconcelos Jr.
A vida é um deserto aborrecido/ Sem sombra doce, ou viração
calmante; /– Amor – é a fonte que nasceu nas pedras/ E mata a
sede à caravana errante. Casimiro de Abreu
O amor é mais forte do que a morte, porque só ele sabe viver, só
ele não aceita morrer. P.C.Vasconcelos Jr.
A amar e a rezar ninguém pode obrigar. Provérbio
O amor tem suas próprias razões, que a lógica não compreende,
como o destino tem as suas ironias, que a razão não explica. Artur
Orlando
O amor exclui a igualdade: uma admira e o outro goza por ser
admirado. Um implora, a outra se defende ou concede. Até no
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próprio momento da união mais perfeita, há um vencedor e um
vencido. M. Prévost
Quanto mais se ama, mais longe se vê. P.C.Vasconcelos Jr.
Pode existir compaixão sem amor. O que não existe e amor sem
compaixão. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor é o básico, a essência e o fim da existência. Só por meio
do amor é que nos conhecemos a nós mesmos e compreendemos
o mundo e a vida. Heribert Rau
O amor é o impulso vital do coração feminino, o espírito das suas
leis, a mola dos seus nervos. J. P. Richter
Quanto mais espírito houver no amor, mais insaciável ele se
torna. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor mais secreto deixa sempre escapar o seu segredo por
algum indício. Racine
Mal de amor – Ainda não se inventou uma vacina contra os males
da alma produzidos pelo amor. C. Drummond de Andrade
Só é livre o amor bem escravizado, escravizado no bem.
P.C.Vasconcelos Jr.
O coração da mulher, como muitos instrumentos, depende de
quem o toca. Saint Prosper
Nunca desista de ninguém. Milagres acontecem todos os dias. S.
Brown
Como se parecem o amor e o mar! Ambos têm vagas, têm pegos.
P.C.Vasconcelos Jr.
O amor nunca morre de inanição. Porém, às vezes, morre de
indigestão. Ninon de Lenclos
O que há de bom, na terra, foi obra de amor verdadeiro. O que há
de mau, obra do falso. P.C.Vasconcelos Jr.
O sofrimento no amor é mais fecundo que todas as alegrias. John
Dryden
Quem amou nunca esqueceu. Quem esqueceu nunca amou. Padre
Antônio Feijó
O verdadeiro amor nunca morre, dorme para acordar mais belo.
A. C. de Jesus
Amor é o esforço que um homem faz para contentar-se com uma
só mulher. Paul Geraldy, pseudônimo de Paul Lefebvre, l885l983, dramaturgo francês.
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O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se
tem. Antoine de Saint-Exupéry
Todo amor pequeno comete faltas grandes. P.C.Vasconcelos Jr.
O amor receia mais a mudança do que a destruição. F. Nietzsche
Curiosas as feridas do amor! Só as fecha quem as abriu.
P.C.Vasconcelos Jr.
O amor anda transgênico, geneticamente modificado, fast love.
Arnaldo Jabor, 62 anos, carioca, cronista e comentarista de TV.
Nunca amei outra pessoa do modo que me amo Mae West, 892l980, atriz americana.
Às vezes, o amor é mais forte do que as convicções de um
homem. Isaac Bashevis Singer, l904-l991, americano nascido na
Polônia, Prêmio Nobel de Literatura de l978.
O amor reparte com a ambição a nossa vida: o primeiro ocupa a
mocidade, a segunda a outra parte. Marquês de Maricá
O amor é uma ilusão sem a qual não podemos viver. Como os
relâmpagos, o amor nos liga entre a terra e o céu. Arnaldo Jabor
O amor, como o menino, começa brincando e termina chorando.
Maricá
O ódio paralisa a vida; o amor a desata. O ódio confunde a vida; o
amor a harmoniza. O ódio escurece a vida; o amor a ilumina.
Martin Luther King Jr.
O amor vive da incompletitude e esse vazio justifica a poesia da
entrega. Arnaldo Jabor
Ser impossível é a grande beleza do amor. Arnaldo Jabor
O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida. Camilo C.
Branco
O amor é o rei dos moços e o tirano dos velhos. Machado de
Assis
A perfeição no amor consiste no sacrifício dos desejos do amante
que anela só agradar ao objeto amado. Machado de Assis
Um amor, que afaga os moços, pode afogar os velhos.
P.C.Vasconcelos Jr.
Ninguém é pobre quando ama. Camilo C. Branco
Viver sem ter sentido um verdadeiro amor, é ter deixado passar a
vida sem viver. Salviati
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O amor platônico é uma viagem em aeroplano mais perigosa para
a mulher que para o homem. O homem tem sempre um olho
sobre o pára-quedas. C. Brereton
O amor tem indenização que a amizade não possui. Rochester,
Earl of (John Wilmot) l647-l680, poeta inglês.
O incitante do amor é a dificuldade. Malherbe
Como a flor dobrada é mais formosa do que a singela, assim a
vida dobre dos amantes e amigos é mais feliz do que a simples e
individual. Maricá
Na terra da amizade e do amor, nunca more nos polos.
P.C.Vasconcelos Jr.
O eterno e infinito, amando-se, amam também todas as suas
criaturas que compreende na sua imensidade.Marquês de Maricá
A embriaguez do amor, como a do vinho, impele a iguais
desatinos. Marquês de Maricá
O amor é um crime que não pode ser realizado sem cúmplice.
Baudelaire, l821-l867,V/7-83.
O amor entre o homem e a mulher, como qualquer outro amor, é
generoso em oferecer e generoso em receber; é cheio de risos,
indulgência e regozijo. O amor sustenta, mas não possui; no amor
nos afirmamos uns aos outros, mas não dominamos. Amar não é
ganhar nem perder, mas ajudar e ser ajudado. Robert Reynolds.
Sem a prova de quem ama/ Lutando, dia por dia./ A vida seria um
drama/ Que ninguém compreenderia.
Em toda questão de afeto, /Sem que se saiba porque, /O coração
tudo enxerga/Onde o cérebro não vê.
Amor no amor se resume/ Sem pensamento mesquinho. /Ódio
nasce do ciúme/ Como o vinagre do vinho.
Amor de mulher no todo/ É um anjo posto de rastros; /Desce mais
baixo que o lodo/Ou sobe acima dos astros.
Vai o berço, vem a cova; /Sai o prazer, surge a dor./ O tempo
tudo renova, /Mas o amor é sempre o amor.
O amor puro tudo entende, /Dá-se, ampara e serve, em suma,
/Perdoa qualquer ofensa, /O amor-próprio nenhuma.
O amor não vem do minuto/ De paixão ou de alegria. /Amor é
assim como o fruto /Que se faz dia por dia.
Quem ama não conta mágoas/ E nem procura entendê-las, /Tem o
coração no mundo/ E o coração nas estrelas./
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Alegria de quem ama/ Luz de paz brilhando em prece/ Quando o
amor se vai embora, /No coração anoitece.
Amor, – o sol que se reparte, / Por santos, crentes e ateus, –/
Mostra ser em toda parte, / A onipresença de Deus. Toninho
Bittencourt
Amar com o propósito de ser amado é humano, mas amar com o
propósito de amar é digno dos anjos. Lamartine
Amor, palavra encantada /Vestida de rósea cor, /Em quatro letras
guardada / Como se fora uma flor.
O amor em quem aparece/ Dizem que faz maravilhas; /Eu, nunca
vi que fizesse/ Mais do que filhos e filhas. Augusto Gil
Em amor sempre fracassam/ Os que em aparências fiam:
/Quantas vezes corpos se enlaçam/ E as almas se distanciam?...
Essa força que cimenta e sustenta, unidos e compactos os
organismos, a denominais de coesão no nível matéria, atração no
nível energia, amor no nível espírito. Pietro Ubaldi, A Grande
Síntese.
O Amor é o hálito divino fecundando a Vida, pois que, sem o
Amor, a Criação não existiria. Joana de Ângelis
O Amor é a finalidade última e o único dissolvente da lei do
Carma, pela qual a evolução pessoal é regulada. Edgar Cayce,
famoso paranormal americano.
Nada é mais bonito do que o amor que atravessou as tempestades
da vida. Jerome K. Jerome, l859-l927, novelista e dramaturgo
inglês.
Admiramos o mundo através do que amamos. Alphonse de
Lamartine, l790-l927, poeta e escritor francês.
O nosso amor é tão bonito/ Ela finge que me ama/ E eu finjo que
acredito. Nelson Sargento, sambista mangueirense.
Todos os amantes, inconscientemente, estabelecem as próprias
regras do jogo, que, desde o inicio, não admitem transgressão.
Milan Kundera, escritor tcheco.
Amor não tem nada a ver com o que você espera receber, mas só
com o que você espera dar.
Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu
embriagado de harmonia. Shakespeare
O amor não tem idade. Está sempre a nascer. Pascal
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O amor, antes do que comportamento é estado e sentimento.Podese amar só sentindo, imaginando, pensando.Do livro Palavras no
Tempo, de Domenico de Masi, (José Olímpio).
O amor é como a guerra. E na guerra também valem os
estratagemas. Cervantes
A vida é a flor cujo mel é o amor. Victor Hugo
Quando o Amor vos fizer sinal, segui-o; ainda que os seus
caminhos sejam duros e escarpados. E quando as suas asas vos
envolverem, entregai-vos; ainda que a espada escondida na sua
plumagem vos possa ferir. Gibran Kahlil Gibran
Se empunhaste em teu coração a rosa do amor, tua vida não foi
inútil, quer tenhas buscado ouvir a voz de Deus, quer tenhas,
sorridente, empunhado a taça do prazer.Omar Khayam, l050-ll23,
poeta e astrônomo persa.
O amor platônico é como um vulcão inativo. André Prévost
Na amizade e no amor se repartem os bens imortais da alma.
O amor é a doce presença da alegria, que envolve as criaturas em
harmonias luarizantes e o amor é uma luz que não deixa escurecer
a vida. J. de Ângelis
Aquele que ama sem interesse, vive em harmonia com o
manancial de todo o amor, e com os que nele bebem. Lavater,
João Gaspar. 1741-1801- Zurique.
O homem pela ciência conquistará novos mundos no Cosmo, mas
pelo amor aperfeiçoará a Terra para que ela brilhe nos Céus.
França Pereira
Amor, palavra encantada /Vestida de rósea cor, /Em quatro letras
guardada / Como se fora uma flor.
O amor em quem aparece/ Dizem que faz maravilhas; /Eu, nunca
vi que fizesse/ Mais do que filhos e filhas. Augusto Gil
Em amor sempre fracassam/ Os que em aparências fiam:
/Quantas vezes corpos se enlaçam/ E as almas se distanciam?...
Essa força que cimenta e sustenta unidos e compactos os
organismos, a denominais de coesão no nível matéria, atração no
nível energia, amor no nível espírito. Pietro Ubaldi, A Grande
Síntese.
O Amor é o hálito divino fecundando a Vida, pois que, sem o
Amor, a Criação não existiria. Joana de Ângelis
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O Amor é a finalidade última e o único dissolvente da lei do
Carma, pela qual a evolução pessoal é regulada. Edgar Cayce,
famoso paranormal americano.
Nada é mais bonito do que o amor que atravessou as tempestades
da vida. Jerome K. Jerome, l859-l927, novelista e dramaturgo
inglês.
Admiramos o mundo através do que amamos. Alphonse de
Lamartine, l790-l927, poeta e escritor francês.
O nosso amor é tão bonito/ Ela finge que me ama/ E eu finjo que
acredito. Nelson Sargento, sambista mangueirense.
Todos os amantes, inconscientemente, estabelecem as próprias
regras do jogo, que, desde o inicio, não admitem transgressão.
Milan Kundera, 74-escritor tcheco.
Amor não tem nada a ver com o que você espera receber, mas só
com o que você espera dar. Omar Khayam
Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu
embriagado de harmonia. Shakespeare
O amor não tem idade. Está sempre a nascer. Pascal
O amor, antes do que comportamento é estado e sentimento.Podese amar só sentindo, imaginando, pensando.Do livro Palavras no
Tempo, de Domenico de Masi,
O amor é como a guerra. E na guerra também valem os
estratagemas. Cervantes
O amor é a causa do movimento da natureza. Platão
A vida é a flor cujo mel é o amor. Victor Hugo
Se empunhaste em teu coração a rosa do amor, tua vida não foi
inútil, quer tenhas buscado ouvir a voz de Deus, quer tenhas,
sorridente, empunhado a taça do prazer.Omar Khayam, l050-ll23,
poeta e astrônomo persa.
O amor platônico é como um vulcão inativo. André Prévost
Na amizade e no amor se repartem os bens imortais da alma.
O amor é uma luz que não deixa escurecer a vida.
O amor não é rico nem pobre. Sua situação é sempre
intermediária. Como desejo de felicidade, ele é universal e não é
próprio apenas do homem. Seu verdadeiro objeto é a conservação
e a reprodução da vida e não apenas da vida corpórea, mas
também da vida intelectual.Platão
Amores
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Os amores morrem de tédio e o esquecimento os enterra. La
Bruyère
Amores e virtudes são os elementos e princípios constituintes e
conservadores das famílias, povos e nações.Marquês de Maricá
Amor & Desejo
A poderosa compulsão do desejo sexual entre o homem e a
mulher muitas vezes nos leva ao erro de pensar que tal desejo é
amor. Na verdade, qualquer que seja a intensidade do abraço
sexual, não é por ele que nos amamos uns aos outros. O ato em si
pode nos levar a toda a espécie de coisas prejudiciais ao amor,
como enganar, mentir, violentar, matar. O amor entre o homem e
a mulher, como qualquer outro amor, é generoso em oferecer e
generoso em receber; é cheio de risos, indulgência e regozijo. O
amor sustenta, mas não possui; no amor nos afirmamos uns aos
outros, mas não dominamos. Amar não é ganhar nem perder, mas
ajudar e ser ajudado. Robert Reynolds.
Amor a Deus e do próximo
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande
mandamento. O segundo semelhante a este, é: Amarás teu
próximo como a ti mesmo. Jesus
No amor do próximo o pobre é rico, sem o amor do próximo o
rico é pobre. S.Agostinho.
Queres um segredo para ser feliz? Dá-te e serve aos outros, sem
esperança de que te agradeçam. Padre Escrivã
Não sei dizer a bênção que merece/ Aquele que ante o bem
jamais recua/ E cantando, gentil, seu mal esquece, / Para embalar
a dor que não é sua. José Lannes
Quem passou milênios correndo atrás do afeto de outras criaturas
da fase humana, num determinado momento evolutivo, percebe
que lhe falta a sintonia com o Criador de tudo que existe, o que,
por si só, basta para preencher o coração de qualquer criatura,
sem a necessidade de mais nada, pois Deus é Tudo.
Trata-se de uma descoberta maravilhosa, inigualável, que realiza,
plenifica, completa, preenche todos os espaços do coração.
Quando alguém é despertado para essa realidade. Irmã Tereza.
Amor-livre
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O próprio mundo realça/ Esta verdade sabida: / Amor livre é a
nota falsa/No pau de sebo da vida.
Em qualquer falha do amor / Só Deus conhece o culpado; / Às
vezes é o tentador / De outras vezes, é o tentado.
Amor & Ódio
Amor e ódio são os dois mais poderosos afetos da vontade
humana. Padre Antônio Vieira
O ódio paralisa a vida; o amor a desata. O ódio confunde a vida; o
amor a harmoniza. O ódio escurece a vida; o amor a ilumina.
Martin Luther
Amor-Próprio
O conselheiro mais perigoso é o amor-próprio. Napoleão
Bonaparte
O amor-próprio é o maior dos lisonjeadores. La Rochefoucauld
No naufrágio da embriaguez, o amor-próprio é o único
sentimento que flutua. Honoré de Balzac
Humilhai o vosso amor-próprio, mas respeitai o dos outros.
Maricá
Nunca amei outra pessoa do modo que me amo Mae West. 1892l980, atriz americana.
Sempre o homem tem como prioridade o mais fiel dos amores: o
amor-próprio.Darcy R Lima
O nosso amor-próprio, muito ocupado de si mesmo parece não
suspeitar nem avaliar o dos outros. Marquês de Maricá
O amor-próprio é um descarado, um traidor que nos lisonjeia e
nos alicia e que, as mais das vezes, não procura senão enganarnos e induzir-nos em erro. Barbey D’Aureville
Os tímidos não têm menos amor-próprio que os arrogantes; têmno maior, isto é, mais sensitivo – e é por isso que temem. Evitam
chocar os outros, não porque os estimem mais do que os
insolentes e os ousados, mas para não serem feridos por eles, em
vista da grande dor que as ofensas lhes provocam. Leopardi
O nosso amor-próprio, como o Proteu da Fábula, se transforma
por tantos modos que é extremamente difícil distingui-lo em
todas as suas metamorfoses. Maricá
Nosso amor-próprio nos compromete freqüentes vezes
persuadindo-nos que sabemos ou podemos muito mais do que
realmente é verdade. Marquês de Maricá
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Querer tudo, por nos crermos dignos e merecedores de tudo, tal a
filáucia de nosso amor-próprio. Marquês de Maricá
Ninguém nos aconselha tão mal como nosso amor-próprio, nem
tão bem como nossa consciência. Marquês de Maricá
O nosso amor-próprio é tão exagerado em suas pretensões, que
não admira se quase sempre se ache frustrado nas suas
esperanças. Marquês de Maricá
O amor-próprio do tolo, quando se exalta, é sempre, o mais
escandaloso Maricá
O nosso amor-próprio é a causa de todos os amores: amamos
sempre por amor de nos mesmos. Marquês de Maricá
Assim como o amor de Deus é a raiz de todas as virtudes, o amorpróprio é a de todos os vícios. Pe. Manoel Bernardes
Os raciocínios do amor-próprio não gozam do crédito das
melhores conseqüências. Camilo C. Branco
Pouco saber exalta o nosso amor-próprio, muito saber o humilha.
Maricá
Somos enganados mais vezes pelo amor-próprio do que pelos
homens. Maricá
O amor-próprio é o amigo leal que nunca nos desampara em os
nossos maiores infortúnios. Marquês de Maricá
A lisonja e adulação são sacrifícios do amor-próprio, que não se
fazem sem esperanças de correspondente retribuição.Marquês de
Maricá
Depois da Religião, amor-próprio é o freio mais poderoso de
todos os vícios. Bacon
O desprezo fere o homem na sua paixão mais irritável: o amorpróprio. Alibert
O amor-próprio é mais arrogante do que cego. Não nos oculta
nossos defeitos, mas nos convence de que eles escapam aos olhos
alheios. Johnson
Amor sexual
O amor sexual não é puro nem impuro: é natural. Não é belo nem
feio; é o instinto, e umas das faltas do puritanismo cristão
consiste justamente em ter considerado como baixo e até mesmo
vergonhoso, o ato ao qual devemos a existência. Campoamor
Amparo
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Perdoa e ajuda amparando/ Como as terras generosas, / Que dão
em troca de estrume, / Pão e bênçãos, vida e rosas.
Amplitude
A esfera de ação de nosso corpo é tão limitada, quanto é vasta e
incalculável a de nossa inteligência. Marquês de Maricá
Anabolismo
A formação de novas moléculas é denominado anabolismo.
Catabolismo é como se denomina o processo de quebra de
moléculas e de eliminação de substâncias desnecessárias.
Analfabetismo
Os verdadeiros analfabetos são aqueles que aprenderam a ler e
não lêem.
Anarquia
Povos; desenganai-vos, não é por amor da liberdade que os
anarquistas e inculcados liberais tanto se agitam e perturbam a
ordem pública, mas por cobiça do mando, poder e riqueza:
querem ser senhores e dominar escravos.Marquês de Maricá
A importância que os velhacos, ambiciosos, insignificantes,
alcançam pela anarquia, a fazem muito recomendável nos seus
planos subversivos da ordem e tranqüilidade pública, e cobiça de
governarem.Marquês de Maricá
Os anarquistas aborrecem a ordem que os castiga e os não
emprega. Maricá
Anarquia será a verdadeira forma da futura organização social
com as suas bases no amor, na bondade e no fraternismo. Aníbal
Vaz de Melo.
Nunca esperem os anarquistas, chegando ao poder, governar
tranqüilamente; os maus exemplos que deram e as más doutrinas
que inculcaram reverterão sobre eles e contra eles. Marquês de
Maricá
No sentido restrito o anarquismo talvez seja o grau mais elevado
de existência social que se possa conceber, pois, se todos
praticassem e aceitassem a justiça espontaneamente, a profissão
de juiz e de policial desapareceria. Thomas H Huxley
O anarquista é o homem livre de todas as cadeias de medíocres
preconceitos sociais. Aníbal Vaz de Melo
O anarquista maldiz de todos os governos de que não partilha as
vantagens.Marquês de Maricá
75

A anarquia, ao arruinar o Estado, arruína ainda mais os
particulares.A ninguém aproveita, nem mesmo aos que a
provocam; e os sofistas, elevados ao poder pelo favor efêmero do
povo, que enganam com adulações, são as primeiras vítimas dos
seus próprios triunfos. Saint-Hilaire
A revolução, por sua natureza, produz governo; a anarquia não
produz senão mais anarquia. Chesterton
Anatomia
Anatomia é uma coisa que os homens também têm, mas que nas
mulheres fica muito melhor. Millôr Fernandes, humorista carioca.
Andorinha
Uma andorinha só, não faz verão. Provérbio.
Anedotas
Um verdadeiro cavalheiro jamais ouviu anteriormente uma
anedota que lhe contem.
As anedotas são apenas o espírito prático da maledicência: casos
enfeitados, para fazer rir. Afrânio Peixoto
Se a história é uma árvore comprovativa de feitos memoráveis
que lhe formam o tronco, os ramos e as folhas, a anedota é a flor
que desabrocha entre o verde, e lhe confere aroma, frescura e
graça. Adolfo Padovan
Anéis
Vão-se os anéis, ficam os dedos. Provérbio.
Ângulos
Os homens, como os polígonos, têm muitos ângulos, faces, lados.
Maricá
Angústia
Na angústia, é fácil desprezar a vida; valoroso é quem tem a força
de suportar a miséria. Marcial
Qualquer grandeza da alma inclui uma dose de angústia. O
sossego do espírito não deve ser deste mundo. P.C.Vasconcelos
Jr.
Entre uma dor de cabeça e a angústia, eu preferiria a dor de
cabeça. João Pascoal de Melo Neto, escritor brasileiro.
Animais
Os animais serão mais felizes que os homens neste mundo? Não
consta que algum deles se suicidasse, ou tenha atentado contra a
própria vida. Maricá
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O animais fazem amizade mais depressa do que o homem.
P.C.Vasconcelos Jr.
Podem os homens ter como amigos os que tratam bem os
animais. P. C. Vasconcelos Jr.
Quanto mais conheço os homens mais estimo os animais.
Alexandre Herculano
O que torna comovedora a afeição do cão é que ele a manifesta
apenas com provas. Comtesse Diane
Se podemos cortar bestas simplesmente porque elas não podem
nos impedir e porque estamos dando as costas ao direito à vida,
então é lógico cortar imbecis, criminosos, inimigos ou
capitalistas, pelas mesmas razões.Clive Lewis - Escritor irlandês1898-1963.
Os animais devem tudo à natureza, os homens, muito à sociedade.
Maricá
Cuidado com o homem que maltrata os animais. Bottach.
O homem tem feito da Terra um inferno para os animais.
Schopenhauer
A criança que sofre e se indigna ao ver maltratar um animal, será
boa e generosa para com os homens.Benjamin Franklin.
Os animais que você come não são aqueles que devoram outros,
você não come a bestas carnívoras, você as toma como padrão.
Você só sente fome pelas criaturas doces e gentis que não ferem
ninguém, que o seguem, o servem, e que são devoradas por você
como recompensa de seus serviços. Jean Jacques Rousseau. Em
Emílio
A criança que tiraniza os animais tiranizará sua família e a pátria.
Pitágoras.
Quanto mais conheço os homens mais estimo os animais.
Alexandro Herculano
Maltratar animais é demonstrar covardia e ignorância. Tolstoi
A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da
natureza humana. Charles Darwin
Os mais ferozes animais desarmam-se com as carícias de seus
filhotes. Vitor Hugo
Recolha um cão na rua, dê-lhe de comer e ele não lhe morderá:
eis a diferença fundamental entre um cão e o homem. Mark
Twain
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Uma infinidade de seres inferiores ao ser humano prova uma
infinidade de seres superiores a ele. Locke
Não importa se os animais são incapazes ou não de pensar. o que
importa é que são capazes de sofrer. Jeremy Bentham
Aniversário
Os melhores votos para que você viva cem anos, com mais um
ano extra para se arrepender. Brinde irlandês
Ano-Novo
É dentro de você que o Ano-Novo/ cochila e espera desde
sempre. C. Drummond de Andrade
O Ano-Novo é uma instituição anual inofensiva, sem utilidade
exceto quanto ao pretexto para beber mais, desejar bons votos aos
amigos e tomar boas resoluções. Mark Twain
Todos temos motivos para festejar o Ano-Novo. Sobrevivemos ao
velho. Lothar Schmith, l933-, cientista político e jurista alemão.
Anormalidade
Filho grato é mais que exceção, chega a ser anormalidade. P. C.
Vasconcelos Jr.
Anos
A pergunta “quantos anos tem” bem que poderia mudar-se em
“quantos anos já não tem?”.P.C. Vasconcelos Jr.
Não depende de nós como passem os anos, mas como passam.
P.C.Vasconcelos Jr.
Anseios
O anseio do Bem dilata a esfera das luzes sacratíssimas da crença.
Ansiedade
O homem moderno tende a viver como se cada momento fosse o
próximo. James Joyce, poeta irlandês, 1888-l941.
Ansiedades pela aquisição de valores sem valor real produzem
contínua perturbação que afeta o sistema emocional dando curso
a insidiosas enfermidades de conseqüências funestas. J. de
Ângelis
Relaxe. Com exceção de casos de vida e morte, nada é tão
importante como parece a princípio. S. Brown
Esperar é o tormento do desejo. Joaquim Manoel de Macedo
Acalma as ânsias de seu coração. O que ainda não alcançaste está
a caminho. Anônimo. A verdadeira afeição na longa ausência se
prova. Luís de Camões
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Afligir-se antes do tempo é afligir-se duas vezes. Stassart.
Viva um dia de cada vez... E será mais fácil continuar vivendo.
Anônimo.
Vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos que eu
vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que
sou manso e humilde de coração e achareis repouso para vossas
almas, pois é suave o meu jugo e o fardo leve. Jesus
Antagonismo
Aquele que luta contra nós nos fortalece e aprimora nossas
qualidades. Nossos antagonistas trabalham para nós.Edmund
Burke, escritor irlandês.
O jogo da vida e sociedades humanas compõem-se de ação e
reação, atração e repulsão, simpatia e aversão, amor e ódio: destes
elementos contrários e antagonistas resultam o equilíbrio, ordem
e harmonia social.Marquês de Maricá
Sem antagonismo ou oposição não há movimento nem ação.
Maricá
Antepassados
Um fidalgo degenerado, alguém que se orgulha de seu
nascimento, é como um nabo. Não há nada de bom nele, a não ser
o que está embaixo da terra. Butler
Não há rei que não tenha tido um escravo entre seus antepassados
e não há escravo que não tenha tido um rei entre os seus. Keller
Em que pensas meu amigo? Em seus antepassados? São o pó do
pó.Pensas nas virtudes que tiveram? Deixa-me sorrir...Toma esta
urna e bebamos, escutando, sem inquietação, o grande silêncio do
Universo. Omar Khayyam
Antigamente
Antigamente as mulheres cozinhavam qual as mães. Hoje elas
bebem qual os pais.
Antigamente os cartazes nas ruas, com rosto de criminosos,
ofereciam recompensas pela sua captura. Hoje em dia pedem
votos.
Antiguidade
As obras que resistiram à prova dos séculos têm direito a uma
admiração e veneração às quais nenhum moderno pode pretender.
J. Reynolds
A antiguidade é a Aristocracia da história. Alexandre Dumas, pai.
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Antioxidantes
Antioxidantes. O organismo tem formas adequadas de combater
os radicais livres através de substâncias denominadas
antioxidantes produzidas pelas próprias células, mas que algumas
vezes são insuficientes. Sabe-se que vitaminas do tipo C e E são
auxiliares no processo de combate aos radicais livres.Ver
Anabolismo - Metabolismo.
Apaixonar
Apaixonar-se é simples; basta desarrolhar a imaginação e
engarrafar o senso comum. Helen Rowland,l875-l950, escritora.
Aparências
Nem tudo o que rebrilha é ouro, nem tudo que balança cai. Ditado
popular
A moda é a deusa das aparências. Stéphane Mallarmé, l842-l898,
poeta francês.
A crer nas aparências, passou Cristo dez onze - avos da vida, sem
fazer o que veio fazer. P.C.Vasconcelos Jr.
Acalma as ânsias de seu coração. O que ainda não alcançaste está
a caminho. Anônimo.
A verdadeira afeição na longa ausência se prova. Luís de Camões
Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos
bem.Millôr Fernandes.
Esclarecer nunca pude / Esta nota incontroversa: / Muito silêncio
– virtude/ Muita virtude – conversa.
Busquemos ser, antes de aparentar; e fazer, antes de instruir.
André Luís
Em amor sempre fracassam/ Os que em aparências fiam:
/Quantas vezes corpos se enlaçam/ E as almas se distanciam?...
Silvio Lago.
As almas de muita gente/ /São como o rio profundo: /A face tão
transparente/ E quanto lodo no fundo!/ Belmiro Braga
Apatia
Não existe assunto desinteressante: o que existe é pessoa
desinteressada. Chesterton
A vida não é curta. Você é que fica morto tempo demais.
Anônimo
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É renunciando ao conforto do ninho que o pássaro voa e se
deleita com as amplas e maravilhosas paisagens da natureza.
Torres Pastorino
Ao erguermos a vista não vemos fronteiras. Provérbio japonês.
Apego
O bom nudismo é o desapego da alma. Nas lutas da vida, pobre
de quem se apega. P.C.Vasconcelos Jr
Aperitivo
Não há melhor aperitivo do que a fome.
Aposentadoria
Há os corajosos: os que se apresentam, cada dia. Há os
desanimados: os que se aposentam, cada dia. P.C.Vasconcelos Jr.
A aposentadoria deveria ser fundamentada no desempenho, não
na quilometragem. Allen Hudden
Aplaudir
Recomende sempre, está bem. Mas não se esqueça de aplaudir.
P.C.Vasconcelos Jr.
Apreciar
Um homem te apreciará pelo que pensa de ti; uma mulher, pelo
que pensas dela. Ivan Panim
Devemos apreciar tudo o que existe, nada desprezando, pois tudo
o que existe é necessário e tem o seu relativo valor. Estaremos
limitados, se, por pouco que seja, deixarmos de fazê-lo. José
Olyntho
Nunca avaliamos melhor os bens da vida, senão quando
infelizmente, os havemos perdido: somos mais exatos em calcular
os nossos males do que apreciar a nossa própria felicidade.
Marquês de Maricá
A gente moça não sabe apreciar os bens de que goza, nem avaliar
os males que não padece.Marquês de Maricá
Apreço
O apreço é um bom processo de saber do preço.O “quanto se
gasta” prova o “quanto se quer”. P.C.Vasconcelos Jr.
Aprendizagem
Toda aprendizagem assenta-se nos critérios do erro e do acerto,
selecionado as experiências consideradas benéficas, que se fixam
pela natural repetição.Desse modo, os insucessos são patamares
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que propiciam avanços para que se alcancem degraus mais
elevados. J. de Ângelis
O autodidata é um ignorante por conta própria.
Não aprendemos para a escola, mas para a vida.Sêneca
Aprender sem pensar é inútil; pensar sem aprender é
perigoso.Confúcio
Os romanos nunca teriam tido tempo de conquistar o mundo se
antes tivessem de aprender latim. Heinrich Heine, l797-l856,
poeta alemão.
Aprendemos mais com nossos erros do que com nossos acertos.
Mais com aqueles que nos prejudicam mais.
Quanto mais se vive mais se aprende. Provérbio.
A energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a
produz, obedece à vontade. Aprender a pensar é aprender a se
melhorar.
Ao contrário do que sucede quando colocamos algo em um
recipiente, o espaço aumenta em nosso cérebro ou mente ao
aprendermos alguma coisa.
Nascemos para aprender, sem escolher mestres, nem horários de
aula. P.C.Vasconcelos Jr.
O que Joãozinho não aprendeu, João não aprenderá nunca.
Provérbio alemão.
O homem nada aprende senão em vista do que já sabe. Aristóteles
Ensinando, aprendemos. Sêneca
Errando e sofrendo aprendemos a acertar e gozar. Marquês de
Maricá
Aprendemos gozando, quando estudamos a Deus nas suas obras.
Maricá
Aprender e treinar, treinar e aprender.Assim é que se fazem as
coisas.Richard Bach, l937-, escritor e aviador americano.
Aprendemos fazendo e obtendo bons resultados. Henry Holt.Psicologia.
Aptidão
É mais fácil parecer apto para os empregos que não ocupamos
que para os que ocupamos.
Os que se aplicam muito às coisas pequenas geralmente se
tornam inaptos para as grandes. La Rochefoucauld
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De que me serve saber dividir um campo, se não sei dividi-lo com
meu irmão? Sêneca
Que importa saber o que é uma linha reta, se não sabemos o que é
a retidão? Sêneca
Ar
Morando nas cidades, troque sempre o ar escravo pelo ar
livre.P.C.Vasconcelos Jr.
Troque o ar-teiro que na poeira se sujou, pelo ar puro que o
sereno da manhã purificou. José Olyntho
Arado
Deixem para lá o computador, o telégrafo, a escrita, até mesmo a
roda. Foi o arado que mudou o mundo. Colin Tudge, l956 Escritor inglês.
Arder
Tudo o que arde, cura, e o que aperta, segura. Adágio Popular.
Aromatase
Um dos fatos da meia-idade é esta ascenção da aromatase, que
leva a uma diminuição simultânea nos níveis de testosterona e
aumento nos níveis de estrogênio. Estamos desfazendo do nosso
principal hormônio masculino e ficando com o principal
hormônio feminino. Dr. Nelson Lemos
Arquitetura
Arquitetura é invenção. Le Corbusier
Arrependimento
Nunca faz erro de todo aquele que se arrepende.Diogo de Tovar
Se apraz aos céus um ânimo inocente, / Também é grato aos céus
o arrependido; / Uma lágrima extingue o raio ardente. Bocage
A maioria da humanidade, tornando à causa do Pai, usa a estrada
do filho pródigo. P.C. Vasconcelos Jr.
Quando reconheceres ter cometido um erro, não hesites em
repará-lo. Somente reparando-o terás a consciência satisfeita. A
demora da reparação acorrenta a alma ao mal com vínculo cada
vez mais forte, e habitua a se desestimar. Sílvio Pellico, poeta e
prosador italiano.
Amargos frutos colhe, quem tarde se arrepende! Silva Alvarenga
A sabedoria vem de escutar, de falar vem o arrependimento.
Provérbio italiano.
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Como você punirá aqueles cujo remorso já é maior que os seus
crimes? Kahlil Gibran
Há tanta grandeza no arrependimento que poucos sabem apreciálo no seu justo valor. J.H.Fabre
Não basta arrepender-se do mal que se causou, mas também do
bem que se deixou de fazer. Sanial-Dubay
Um bom arrependimento é a melhor medicina para as
enfermidades da alma.Miguel de Cervantes
Quando a amizade vem muito rápida, o arrependimento chega
depressa. P.C.Vasconcelos Jr.
É sofrendo que se aprende/ Que quem mais tarde se arrepende/
não merece mais perdão. Versos do samba-canção Juramento
Falso.
Arrependemo-nos na velhice de inumeráveis atos que praticamos
na mocidade e que então nos não pareceram repreensíveis e
dignos de censura, a reflexão senil nos ensinou a avaliá-los como
tais. Maricá
O arrependimento, se não repara o feito, previne a reincidência.
Maricá
Arrogância
É impolido dar-se ares de importância. É ridículo levar-se a sério.
Não ter humor é não ter humildade, lucidez, leveza, é ser
demasiado enganado acerca de si, demasiado severo ou agressivo.
É carecer, com isso, de generosidade, doçura, misericórdia.
Alexis de Tocqueville
É muito comum observar a influência negativa exercida pelos
“bancos escolares” em geral, máxime os das escolas
superiores.Esta influência diz respeito à sensação de
superioridade, vaidade e arrogância que acomete, contamina os
aprendizes,
que se sentem superiores aos que os não
freqüenta.José Olyntho
Almas sem grandeza tornam-se arrogantes com os sucessos e
sentem-se humilhadas com os infortúnios. Epicuro.341-270 a.C
Arte
Enquanto a filosofia se encarrega do núcleo da questão, a arte de
viver se entretém com a polpa. Sir Alec Guiness, ator inglês.
A Arte é a suprema expressão da alma humana. Pietro Ubaldi,
Grande Síntese – pág. 409.
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A vida que há na arte é filha de infinitas horas “mortas”.
P.C.Vasconcelos Jr.
A arte não é espelho da vida, mas a sua essência. Lajos Egri,
dramaturgo húngaro.
A arte é quase meio caminho para a perfeição. Madeleine de
Puisieux, l720-l728, escritora francesa.
A natureza é a arte de Deus. Sir Thomas Browne, l605-l682,
médico e filósofo inglês.
A arte é a única força capaz de reconquistar o ser humano
submetido ao poder político ou à tecnologia. Nadine Gordimer,
l923 -, escritora sul-africana.
O fim social da linguagem é a expressão, a transmissão e a
comunicação de sentimentos.Não é outro o fim da Arte. José
Veríssimo
O artista e a arte têm que ser verdadeiros para que haja utilidade
na criação.
Em arte, a copiosa, exuberante, luxuosa e florida fantasia cansa,
esquece e passa – e só há eternidade para a beleza pura e
simples. Eça de Queiroz
A propriedade da expressão é o princípio e o fim de todas as
artes. Goncourt Edmond l822-l898 e Jules l830-l870, romancistas
e críticos franceses.
A vida é a arte de tirar conclusões suficientes a partir de dados
insuficientes.
O fim último das ciências é a verdade; ao invés, o das artes é o
prazer. Lessing
O belo é o esplendor da verdade. Platão
A arte é um compêndio da natureza formado pela imaginação.
Eça de Queiroz
A arte está em crise porque se prende inteiramente ao mercado.
Franz Krajcberg
A grandeza de uma obra de arte está fundamentalmente no seu
caráter ambíguo, que deixa ao espectador decidir sobre o seu
significado. Theodor
Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de
viver.Bertold Brecht
A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Pablo
Ruiz Picasso
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A arte é a assinatura da civilização. Beverly Sills
A arte é a mais bela das mentiras. Claude Debussy
A arte do amor é, em boa parte, a da persistência. Albert Ellis,
psicólogo americano.
Com a arte corporal e as performances artísticas, o corpo se faz
obra viva. Torna-se linguagem. Do livro “O corpo como objeto
de Arte”, de Henry-Pierre Jeudi
A riqueza é a mãe das belas artes, o luxo é o seu protetor. Maricá
A arte é um compêndio da natureza formado pela imaginação.
Eça de Queiroz, l845-l900, escritor português.
A arte vence a monotonia das coisas, assim como a esperança
vence a monotonia dos dias. Gilbert K. Chesterton
A emoção estética deixa o ser humano num estado favorável à
recepção de emoções eróticas. A arte é cúmplice do amor. Tire o
amor e não haverá mais arte.Remy de Gourmont
A arte quando é boa, é sempre entretenimento. Bertold Brecht,
l896-l97, dramaturgo alemão.
A finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas, não
copiar sua aparência. Aristóteles
Na arte, sentir é compreender.Guerra Junqueiro.
A arte tem regras que não são as do mercado.Itamar Assumpção,
l949-2003, cantor e compositor paulista.
Em arte, a copiosa, exuberante, luxuosa e florida fantasia cansa,
esquece, e passa – e só há eternidade para a beleza pura e simples.
Eça de Queiroz
A autêntica intuição artística vai além do que percebem os
sentidos e, penetrando a realidade, tenta interpretar seu mistério
escondido. Papa João Paulo II
A função de uma fotografia é, sobretudo educar, levando ao
espectador algo de novo: o ato de ver uma fotografia será sempre
o do conhecimento. Walter Firmo
A expressão mais viva de um povo reside na dança e na música.
Os corpos nunca mentem. Agnes De Mille
O barroco não significa excesso, mas um transbordamento da
forma e um fluxo de energia Iole de Freitas
Jóia e escultura são a mesma coisa. O equilíbrio é o mesmo, a
diferença está na dimensão. Caio Mourão
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Fazer fotos e contar histórias e reinventar cidades. Cristiano
Mascaro
A comunicação visual é universal. Ignora os limites do idioma e
pode ser percebida pelo analfabeto da mesma forma que pelo
homem culto. Ely Bueno
Como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de
mármore tudo o que não é necessário. Michelangelo
Um jardim faz-se de luz e sons. As plantas são coadjuvantes.
Burle Marx
Arquitetura é invenção. Le Corbusier
A harmonia, mesmo no mal, produz o belo. Há o belo satânico e
o belo angélico/ a beleza enérgica e a beleza resignada. Laváter
Artista
O artista é aquele que fixa e torna acessível aos demais humanos
o espetáculo de que participa sem perceber. Mauro Merleau
(Ponty), l859-l941, filósofo francês, l0/95.
Quem vive desligado da realidade, (nossa fonte de sentimentos de
vida, de dor e alegria,) não é artista. Não podemos transmitir
emoções se não as sentimos. Bárbara Hendricks
O artista deve ser um misto de criança homem e mulher. Ernesto
Sabato l9ll-, escultor argentino.
Ter senso de humor é tão importante quanto ter talento. E a vida
fica bem mais fácil quando você trabalha com alguém que une os
dois. Gary Oldman
A alma do artista deve ser transparente pura como o cristal.Fábio
Luz
A reação do artista é pacífica, mesmo quando ele é um
revolucionário.H. Pereira da Silva
A missão do artista é sempre aprofundar o mistério. Bacon
O artista e a arte têm que ser verdadeiros para que haja utilidade
na criação.
Em arte, a copiosa, exuberante, luxuosa e florida fantasia cansa,
esquece e passa – e só há eternidade para a beleza pura e simples.
Eça de Queiroz
Árvores
As árvores genealógicas são a única espécie arbórea que teria
razões para ocultar suas raízes. Victor Moritz Goldschmidt, l888l947, químico e mineralogista e suíço.
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As árvores de raízes mais fundas são sempre as que sobem mais
alto. Fredéric Mistral, l830-l914, escritor francês.
As árvores, como as pessoas, medem-se, quando tombam.
P.C.Vasconcelos Jr.
A sombra de uma árvore é mais fresca que a de uma
marquise.Gropius, urbanista.
Ascese
Toda ascese decorre em clima de sacrifício A renovação exige
esforço. A liberdade propõe disciplina Muitas criaturas estão
construindo dentro de si o cristal, raríssimos com lágrimas e
renúncia, pérolas preciosas; a maioria inconsciente e má está
elaborando castelos sombrios ou grilhões de chumbo. Joana de
Ângelis
Asno
Qual é a diferença entre o homem, e o asno? A palavra. De fato,
se o asno pudesse dizer “sou um asno”, seria um homem.
Anônimo.
Aspiração
A edificação do Reino de Deus no coração dos homens deve
constituir a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais
do Espírito. Humberto de Campos./ F. C.Xavier
Associação
Associamo-nos por fraqueza e nos separamos por suficiência
própria.Marquês de Maricá
Assombro
O assombro é a causa de todo o descobrimento.Césare Pavese,
poeta italiano, l908-l950-V/10/89.
Assunto
Nenhum assunto é intimo demais para uma boa história de ficção,
se puder ser transformado em algo lindo e esclarecedor.
Sempre que alguém quer esgotar o assunto, esgota a paciência do
leitor. Oscar Wilde
Astronomia
Não há ciência que exalte e humilhe mais o orgulho dos homens
que a astronomia. Marquês de Maricá
Astros
O belíssimo fulgor/ Dos astros na Imensidão/ São trilhões de
piscar d’olhos / Do Senhor da Criação! J.Olyntho
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Astúcia
Quem o bem semeia, astuto, / Na alegria que o invade, /
Antecipou o futuro/ Da sua felicidade. J. Olyntho.
A mulher pode carecer de esperteza – de astúcia é que não. D.
Hank
Facilmente pode mostrar-se hábil quem se resigna a ser ignóbil.
A. Graf
Os que só têm astúcia, em parte alguma ocupam a dianteira.
Vauvenargues
Atalho
Não há atalho sem trabalho.
Ateísmo
O ateu é um péssimo condutor do gênero humano. Vitor Hugo
De noite, um ateu crê em Deus pela metade.Young
O ateísmo não é contra Deus, mas somente um anticlericalismo,
isto é, contra a concepção eclesiástica de Deus. Em resumo, tratase da costumeira guerra entre os homens, na qual Deus não entra.
Seria ridículo pensar que Deus pudesse ser envolvido em nossas
lutas humanas, e que devesse estar à mercê de nossas opiniões.
Pietro Ubaldi
Todo homem que uma crença acaso não tiver é como um cego
junto a um grande precipício sem um bordão sequer.Menotti Del
Picchia
Não há senão o fanatismo que tenha produzido mais mal que o
ateísmo. Voltaire
O egoísmo é o único ateísmo verdadeiro; a aspiração, o altruísmo,
a única religião verdadeira. I. Zangwill
A serenidade do ateísmo atual prova a sua profundidade.
P.C.Vasconcelos Jr.
Sempre considerei o ateísmo como grande prova de razão
avariada, pois é tão ridículo afirmar que a formação do mundo
não presume a existência de um arquiteto supremo, como seria
impertinente sustentar que um relógio não presume a existência
de um relojoeiro Voltaire
Ainda sou ateu, graças a Deus. Buñuel
O ateu procura convencer os outros para se persuadir a si próprio.
Bacon
O ateísmo está mais nos lábios que no coração do homem. Bacon
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O incrédulo é um saltimbanco que faz exercícios incríveis na
corda, e salta e dança suspenso no vácuo; os expectadores ficam
estupefatos e espantados, mas ninguém fica com vontade de
imita-lo. Abade Galiani
A descrença é a placenta da heresia.Araújo Porto-Alegre
O ateísmo é talvez uma quimera: nos homens não há suficiente
ignorância para poderem ser ateus. Marquês de Maricá
Sou ateu, graças a Deus! Cervantes
Aquele que pode negar Deus diante de uma noite estrelada, diante
da sepultura de seus entes queridos, diante do martírio, é
grandemente infeliz, ou grandemente culpado. Mazzini
Há muita gente que não crê em nada, mas tem medo de tudo.
Hebbel
Atenção
A atenção é a mais importante de todas as faculdades para o
desenvolvimento da inteligência humana. Darwin
Divertem-nos a atenção os pensamentos; suspendem-nos a
atenção os cuidados; prendem-nos a atenção os desejos; rondamnos a atenção os afetos. Antônio Vieira
A atenção é o buril da memória. Duque de Levis
De um gesto de gentileza/(Depende da ocasião)/ Pode nascer
muitas vezes/Uma sincera amizade/ Ou grande Amor e paixão.
José Olyntho
Atitude
Na derrota seja altivo, na vitória seja humilde. Winston Churchill
As grandes atitudes da alma preferem palavras pequeninas.
P.C.Vasconcelos Jr.
Quanto mais velhos somos, mais importante se torna não agir
como tal. Ashleigh Brilliant
É preferível ficar vermelho um minuto na vida, do que amarelo a
vida inteira na Terra. Newton Boechat
Atividade
A única atividade em que se começa por cima é a de abrir
buracos.
A atividade sem juízo é mais ruinosa que a preguiça. Maricá
As atividades do homem são desenvolvidas de duas maneiras: na
luta contra as circunstâncias externas e no esforço para ordenar as
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coisas em sua mente desordenada. William James, l842-l9l0,
filósofo americano.
Nossa atividade só serve enquanto agrada.Não necessariamente a
quem faz, mas certamente a quem recebe.P.C.Vasconcelos Jr.
A atividade cria mais fortunas que a prudência. Vauvenargues
Ativismo
Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e
engajadas possa mudar o mundo; de fato, sempre foi somente
assim que o mundo mudou." Fritjof Capra
Atos
Os pequenos atos que se praticam são melhores que todos aqueles
que se planejam. George C. Marshall, general americano
Atração
A atração não é amor, mas o início do amor.
Atrevimento
Não dá para viver bem-comportada: / Bem mais feliz me sinto, e
contentada, / Quando cometo algum atrevimento. Louise Labé,
século l6, poetisa francesa.
Atributo
Entendo por atributo aquilo que afeta a uma substância; ou de
outra maneira: tudo o que existe em outra coisa e por cujo
intermédio é também concebida.Spinoza.
Atuar
Atuar é uma atividade guiada para fora. Escrever, para dentro.
Mas as duas são um tipo de performance. Joyce Carol Oates,
escritora americana.
Audácia
A sorte ajuda os audazes.
A sorte e a audácia andam freqüentemente juntas. Metastásio
A coragem é sempre útil ao indivíduo; a temeridade é-lhe quase
sempre fatal. E. Morn
A audácia cresce com o medo alheio. Tito Lívio
Todas as audácias da mulher são, mais ou menos, a conseqüência
de tolices do homem. Júlio Dantas
Quem diz coisas verdadeiramente grandes, com voz mal segura,
corre o risco de não ter ouvintes. A. Verri
A sorte favorece os audaciosos. Vergílio
O sucesso foi sempre criatura da ousadia. Voltaire
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Ausência
A verdadeira afeição na longa ausência se prova. Luís Vás de
Camões
A ausência é um ingrediente que devolve ao amor o gosto que o
costume fez perder. Amado Nervo.
Há presenças, descobertas dentro de certas ausências.
P.C.Vasconcelos Jr.
O tempo leva, cada vez para mais longe, as pessoas ausentes.
P.C.Vasconcelos Jr.
As ausências curtas incitam o amor, mas as longas fazem-no
morrer. Mirabeau
A ausência é remédio do amor Pe. Antônio Vieira
“Longe dos olhos, longe do coração”. Como é falsa a lenda da
sabedoria popular. Mesmo uma alma pouco vivida sabe que a
ausência excita a imaginação e os sentidos todos e conserva bem
viva, numa auréola de perfeição, a pessoa a quem queremos e que
está longe. A própria angústia da saudade, que mais é senão a
presença do ausente no coração? Sérgio Milliet
A ausência diminui as paixões pequenas e aumenta as grandes,
assim como o vento apaga as velas e aviva as fogueiras. La
Rochefoucauld.
A ausência prolongada, digam o que quiserem, é prejudicial às
mais estreitas amizades. A convivência habitual, pelo contrário,
fomenta-as. Júlio Diniz
A ausência é o maior dos males e o esquecimento é o mais triste
dos remédios. Lope de Vega
Austeridade
A austeridade dos velhos afugenta os moços. Marquês de Maricá
Autenticidade
Cantar o que se vive e está sentindo: eis o que torna verdadeiro
um cantor. Paula Pausini
Ser real com você é a melhor forma de autenticidade. Murilo
Benício, in Vogue Brasil
Todo mundo fica mais ele mesmo, quando sofre.
P.C.Vasconcelos Jr.
O importante é sermos nós mesmos. Se todas as pessoas fossem o
que são. Ao invés de fingirem que são o que não são, existiria a
paz. John Lennon
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Auto-aceitação
Aceitar-se a si mesmo é um pré-requisito para uma aceitação
mais fácil e genuína dos outros. Carl Rogers
Auto-ajuda
Paciência e esperança: caridade para contigo mesmo. Emmanuel
A auto-ajuda começa no auto-amor. J. de Ângelis
Auto-aprimoramento
É a vontade que faz um homem ser grande ou pequeno. Schiller
Antes de começar a modificar o mundo, dê três voltas dentro de
sua casa. Provérbio chinês.
Cada um pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensas em
mudar a si mesmo. Tolstoi.
Estás cheio de segredos que chamas de eu. Paul Valéry.
Ninguém pode se esconder de si mesmo. Pv 20:27
A preocupação deveria levar-nos à ação, não à depressão. Karen
Horney
Valorize suas limitações e, por certo, não se livrará delas. Richard
Bach, escritor e aviador americano.
Começai por vós, a carne. Conquistai-a a fim de não serdes muito
tempo cativo dos apetites, das paixões, da ambição.
Quando o egoísmo for abolido, a alma sairá da sua célula para
viver, aspirar e agir na plenitude da fraternidade universal.
É o primeiro passo. O “eu” deve ser crucificado.
Abata-se o homem, purifique ele o seu espírito intimamente,
expulse de si a impureza como uma peste, eleve as suas vistas
Autocompaixão
Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade
desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão
direta em que a eles se entrega. J. de Ângelis
Todo aquele que se faculta a autocompaixão neurótica é portador
de insegurança e de complexo de inferioridade que disfarça,
recorrendo, inconscientemente, às transferências da piedade por si
mesmo, sem qualquer respeito pelas demais pessoas. Desenvolve
os sentimentos de indiferença pelos problemas dos outros,
fechando-se no círculo diminuto da personalidade mórbida. J. de
Ângelis
No seu atormentado ponto de vista, somente a sua é uma situação
dolorosa, digna de apoio e solidariedade. E, quando essas
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expressões de socorro lhe são dirigidas, reage, recusando-a, a fim
de permanecer na postura de infelicidade que o torna feliz. J. de
Ângelis
Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o
que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode
movimentar. Não raro, encontra-se mais bem aquinhoado do que
a maioria das pessoas no seu grupo social; no entanto, reclama e
convence-se da desdita que imagina, encarcerando-se no
sofrimento e exteriorizando mal-estar à volta, com que contamina
as pessoas que o cercam ou que se lhe acercam. J. de Ângelis
Autoconfiança
Dentro de nós está o poder do consentimento para a saúde e a
doença, a riqueza e a pobreza, a liberdade e a escravidão; somos
nós que controlamos isso e não os outros. Richard Bach
A inveja, a raiva e os insultos, quando não aceitos, continuam a
pertencer a quem os carregava consigo. Provérbio Zen.
Autoconhecimento
Quanto menos nos conhecemos mais nos prezamos e admiramos.
Maricá
Conhecer-se é estudar-se a si mesmo em ação junto à outra
pessoa. Bruce Lee, em Tao of jeet kune do (Ohara Publicatins).
Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo de Deus.
Sócrates
Nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu respeito.
Torres Pastorino
Ninguém se conhece tão bem como aquele que desconfia de si
próprio. Maricá
Temos o dever de conhecer-nos intimamente e, mais do que tudo,
temos a imperiosa necessidade de preparar-nos para viver com
mais sabedoria. Juvanir B. dos Santos
O auto-conhecimento se torna uma necessidade prioritária na
programática existencial da criatura. Quem o posterga, não se
realiza satisfatoriamente porque permanece perdido em um
espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo.
O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na
programática existencial da Criatura. Quem o posterga, não se
realiza satisfatoriamente porque permanece perdido em um
espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo. Joana de Ângelis
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A maioria das pessoas repelem a idéia de auscultarem-se
intimamente, entrar dentro de si mesmas, devido ao receio de
chegar a decisões contrárias aos seus desejos. Esta a razão de os
homens não poderem escolher entre o justo e o injusto.Raymond
Não há filosofia autêntica enquanto o Espírito não se dobra sobre
si mesmo a fim de se examinar. Will Durant
A melhor maneira de alcançar o autoconhecimento não é pela
contemplação, mas pela ação. Goethe
O único autoconhecimento que conheço é o das escolas de
motoristas. Millôr Fernandes
Se não tenho lucidez suficiente, tendo a acompanhar cegamente.
Se não vejo claramente a mim, obedeço aos meus impulsos de
ocasião. Le Gall e Ripoche, in O Monge e o Lama. (Bertrand
Brasil).
Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das
coisas e situações que nos atraem.Epicteto
Auto-conscientização
Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe
aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu
inimigo, em nome de Cristo, tudo isto, naturalmente, não deixa de
ser uma grande virtude. O que eu faço ao menor dos meus irmãos
é ao próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá, se descubro,
porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre
dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu
inimigo, reside dentro de mim, sou eu mesmo, e precisa da
esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é
necessário amar?" Carl G. Jung - The Collected Works of CG
Jung - volume XI, pag. 520
Autocratas
Um autocrata que faz a felicidade de seus súditos não é senão um
feliz acidente. Alexandre I. da Rússia.
Autodomínio
Sabei vencer-vos, dominareis os outros homens. Marquês de
Maricá
Autoestima
Você não se preocuparia com o que as outras pessoas pensam a
seu respeito, se soubesse o quão raramente elas de fato fazem
isso.S. Brown
95

Quanto menos nos conhecemos mais nos prezamos e admiramos.
Maricá
Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos
consigo mesmos. Provérbio.
Realmente não se ama, / quem não corrige o que faz, / quem não
cultiva a paciência, nem foge das sendas más, / quem não busca a
paz de espírito, / conquista que vale mais. José Olyntho.
Não há maior impedimento para se dar bem com os outros que
não estar satisfeito consigo mesmo.
Quão mais elevado e compreensivo é o Espírito, – não obstante
mais sensível e amoroso – mais fácil lhe é suportar ser
injustiçado, “deixado para trás”, ser incompreendido e
desprezado... José Olyntho
Não poucos, talvez a maioria homens, têm necessidade de
rebaixar e diminuir na sua imaginação todos os homens que
conhecem, para manter sua autoestima e uma certa competência
no agir. E, como as naturezas mesquinhas são em número
superior, é muito importante elas terem essa competência.
Friedrich Nietzsche,
Autoexame
Uma coisa simples mas tremenda deve o homem fazer, no bívio
dos milênios: é por a sua alma em plena nudez perante Deus e
examinar-se a si mesmo, com grande sinceridade e coragem.
Pietro Sua Voz/Ubaldi - A Grande Síntese, pág. 153
Auto-Ilusão
Auto-Ilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, e
que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos,
é a miragem de nós próprios ou aquilo que imaginamos que
somos. José Olyntho
Autopiedade
Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade
desenvolve tormentos desnecessários que o deprimem na razão
direta em que a eles se entrega. J. de Ângelis
Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o
que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode
movimentar. Não raro, encontra-se mais bem aquinhoado do que
a maioria das pessoas no seu grupo social; no entanto, reclama e
convence-se da desdita que imagina, encarcerando-se no
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sofrimento e exteriorizando mal-estar à volta, com que contamina
as pessoas que o cercam ou que se lhe acercam. J. de Ângelis
Autopiedade
Psicologicamente, o homem que cultiva a autopiedade
desenvolve tormentos desnecessários que o oprimem na razão
direta em que a eles se entrega. J. de Ângelis
Autópsia
Autópsia: A mais recente indiscrição dos médicos: Michel de
Zamarcois.1866-1955. Escritor francês.
Autopunição
Os maus e viciosos são algozes de si próprios. Marquês de
Maricá
Auto-renovação
A energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a
produz, obedece à vontade. Aprender a pensar é aprender a se
melhorar.
A conquista de si mesmo está no alcance do querer para ser, do
esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. J. de Ângelis

Autoridade
A injustiça desastra a autoridade, autoriza um desastre.
P.C.Vasconcelos Jr.
A autoridade impõe e obriga, mas não convence. Marquês de
Maricá
Quem não precisa colocar sua autoridade à prova deixa todos
livres para se manifestarem e criarem. Isso se chama grandeza.
Annie Ross
No uso da autoridade, ter de voltar atrás não é atraso, é vitória.
P.C.Vasconcelos Jr.
O princípio da autoridade, considerado como critério único e
exclusivo da verdade, é não menos falso que o da razão, da
consciência, ou de qualquer outro, tomado do mesmo modo
exclusiva-mente. Alexandre Herculano
Abuso da autoridade: dá-se geralmente esse nome a todos os atos
de um governo, do qual não fazemos parte. P.Veron
Junto dos filhos só educa a autoridade, autorização da idade, para
formar os que, com o tempo, foram nascendo dela.
P.C.Vasconcelos Jr.
Trata teus subordinados como desejas que te tratem superiores.
97

Não há autoridade como a que se funda na justiça e se exerce pela
virtude. Plínio, o Moço.
Autoridade sem responsabilidade não se pode depositar em mãos
de pessoa alguma sem comprometer o repouso da sociedade.
Talleyrand
A autoridade é necessária para tutelar a liberdade de cada um
contra a invasão de todos, e a liberdade de todos contra os
atentados de cada um. C. Cantu
Autoritarismo
O único procedimento mais difícil do que levar uma vida regrada
é não impô-la aos outros. Marcel Proust
Numa relação de amor total existe a tentativa de dominar outro:
toda a vida do outro tem de ser condicionada por esse amor. É
autoritarismo e por detrás de todo autoritarismo há hostilidade,
raiva.
Quem não precisa colocar sua autoridade à prova deixa todos
livres para se manifestarem e criarem. Isso se chama grandeza.
Annie Ross
Auto-sugestão
Um paciente que acredita no tratamento melhora mesmo tomando
pílulas de farinha. Outro que não tem confiança no médico anula
em seu organismo os efeitos dos remédios de verdade e piora.
O auto-respeito
O auto-respeito é a raiz da disciplina; a noção de dignidade cresce
com a habilidade de dizer não a si mesmo. Abraham Lincoln
Auxiliar
O homem para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro
da raça. Calderaro, in No Mundo Maior, de André Luiz. F.C.
Xavier
O pântano auxiliado converte-se em celeiro do pão. Emmanuel
Avaliação
Sempre nos avaliamos mais caros do que os outros homens nos
avaliam. Maricá
Nunca avaliamos melhor os bens da vida, senão quando
infelizmente, os havemos perdido: somos mais exatos em calcular
os nossos males do que apreciar a nossa própria felicidade.
Maricá

98

Só Deus conhece os homens como são, nós os avaliamos como
nos parecem.Maricá
Avarentos
O avarento é o homem que mais se assemelha ao porco: – só é
útil depois de morto. Pascal.
É preferível ser dono de uma moeda que ser escravo de duas.
Provérbio grego.
Desapego significa liberdade para as mais amplas realizações.
Anônimo
Quando morreres, só levarás aquilo que houveres dado. Provérbio
árabe.
Os avarentos entesouram como se fossem viver eternamente:os
pródigos dissipam como se estivessem à beira do túmulo.
Aristóteles
O avarento é mau para si, o pródigo para si e para os outros.
Maricá
Os avaros não podem fazer testamento; arrepiam-se da palavra –
Deixo! Maricá
Os avarentos não gozam menos ajuntando que os seus herdeiros
dissipando. Maricá
Os avarentos guardam seu tesouro como se fosse seu; mas temem
servir-se dele como se, na realidade, pertencesse a outrem. Bias
O avarento e o porco de engordar tornam-se úteis só depois de
mortos. Logau
Erra na certa quem escolher para amigo um cobiçoso. Thomas
Browne
O homem econômico é o mais rico de todos; o avarento, é o mais
pobre. Chamfort
Não se pode imaginar uma baixeza da qual o avarento não seja
capaz. Knigge
Do faminto avarento o mundo ri, pois nada do que ajunta é para
si. Provérbio.
Os avarentos entesouram como se devessem viver eternamente, e
os pródigos como se estivessem à beira do túmulo. Aristóteles
O avarento carece tanto do que tem quanto do que não tem.
Rivarol
O homem apegado ao dinheiro é como o bicho da seda que se
encerra cada dia mais na própria sepultura. Provérbio árabe.
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Aprenda a dirigir o dinheiro para que ele não te dirija. Emmanuel
Possuímos o que damos. Emmanuel
Não importa a força com que você abraça o seu dinheiro: ele
nunca devolve o abraço. S.Brown
A boa fortuna, como os frutos maduros, deve ser gozada antes
que seja tarde. Epicteto
O avarento esconde o seu tesouro para que não o roubem; o sábio
oculta o seu cabedal para que o não maltratem pessoalmente.
Maricá
Galinhas alimentadas só com agradecimentos deixam de por
ovos. Thomas Fuller
O ouro não pertence ao avarento; é o avarento que pertence ao
ouro. Provérbio chinês.
Existem homens que de sua riqueza ganham só o medo de perdêla. Antoine Rivarol
No momento justo, todos devolverão os haveres que receberam
com o uso que fizeram.J. de Ângelis.
O avarento é o mais leal e fiel depositário dos bens dos seus
herdeiros. Maricá
O avarento sofre ao mesmo tempo todos os tormentos do rico e
todos os tormentos do pobre. Guinon
A economia, quando se apura muito, transforma-se em avareza.
Maricá
A avareza ajunta quando a prodigalidade espalha. Maricá
O avarento por mau cálculo sofre no presente os males que receia
no futuro. Maricá
O avaro mais preferia que o sol fosse de ouro para o cunhar, do
que ter luz para ver e viver. Quevedo
A bebida sacia a sede, o alimento apaga o desejo de se nutrir. Mas
a prata e o ouro não satisfazem nunca a avareza. Plutarco, cerca
de 46-l20, historiador grego.
Um conservador sábio e um sábio radical podem chegar a um
acordo. Seus princípios são os mesmos embora a maneira de
pensar seja distinta. Samuel Johnson, l709-l784, escritor inglês.
Quanto mais se tem, mais se quer. Ditado popular
A prodigalidade é menos censurada que a avareza; goza o
prodígio e faz gozar, sucede o contrário com o avarento. Marquês
de Maricá
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Como o avarento se regozija calculando a soma da sua riqueza
material, o sábio se compraz na revista do seu cabedal intelectual.
Marquês de Maricá
Como o avarento se regozija calculando a soma da sua riqueza
material, o sábio se compraz na revista do seu cabedal intelectual
Marquês de Maricá
Avareza
A avareza contribui muito para a longevidade, para dieta e
abstinência. Maricá
Ó execrável fome de ouro, a que não induzes, tu, as almas dos
mortais? Vergílio
....tem índole má, que nunca satisfaz a ardente ânsia e depois de
comer tem mais fome do que antes. Dante
Todos os vícios costumam envelhecer, menos a avareza.
P.C.Vasconcelos Jr.
A.avareza parece ser menos um vício do que uma lastimável
prova de loucura. Sir Thomas Browne, l605-l682, médico e
filósofo inglês.
Quem fica debruçado a contemplar tesouros, esquece todos os
deveres. A avareza é um crime. Coelho Neto
Ao pobre muita coisa falta. Mas ao avarento tudo falta.
P.C.Vasconcelos Jr.
Que vem a ser avareza? O receio da pobreza que vive sempre na
pobreza. S. Bernardo
A avareza perde tudo justamente por querer tudo.
Entre todas as paixões humanas a ambição tem tanto de nobreza
como a avareza de ignóbil. Marquês de Maricá
A avareza perverte a fidelidade, a probidade e todas as outras
virtudes. Salústio
Tudo perde a avareza ao querer ganhar tudo. La Fontaine
De tudo há monstros mil na espécie humana: / Mas todos vence
da Avareza o monstro. Bocage.
A avareza ajunta, a prodigalidade espalha; esta peca por
imprudente, aquela, por nimiamente prudente. Maricá
Acautelai-vos da avareza Jesus Lucas
Aves
Entre as aves é no gênero masculino que se encontram os
cantores, oradores e faladores. Marquês de Maricá
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Quem não é ave, não deve acampar-se em abismos.Nietzsche
Aviação
A aviação é uma carreira sedutora, porque põe à prova a saúde do
corpo e do espírito. Reclama agilidade física e mental,
inteligência e nervos, arrojo e serenidade. Getúlio Vargas
Avô
Ser avô significa chegar à terceira edição, revista e corrigida da
própria autobiografia.A. Bucci
Avós
A função dos avós é deseducar os netos. Anônimo.
1827
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